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الكتابهذا

مؤلفاويلفت،المرأةبشاقوالدوليلأالإسلاميةاثؤلتراتفىيبحثالكتابهذا

كبيرجانيثىانشغلت،بالمرأةاهتمتالتيالدوليةاثؤلتراتأنإلىالنظرالكتاب

مقكثيرمىلقكينهادونلخولتزالوماالمرأةتقدمعاقتالتيبالثقافاتمنها

لهتكينحقاتعوقالتىالسلبيةالثقاماتبينماالمؤلتراتهذهخلكلتحيتالبلاد،

للرجل،وشريكةمساويةباعتبارهاحقوقهاكافةعلىوحصولهاسياسيا،المرأة

بينضلكلتالتىتلك،بسلوكياتهمالمتدينينبعضإليهاأساءالتىالادياقوبين

*جتماعى.اوالعر!يقالك
منهاجانيفىانشغلتالمرأةقضايالمناقشةقامتالتىالاسلاميةالمؤلقراتأقكما

والرجلاثرأةبيناثجتمعثىاثساواةألمبدضامقمستنيركديقا*سلامعقبالدفاع

و!لأ،الأسلامأقرهالذىالمساواةمبدأفىفهماختلافاتمع،والواجباتا!قوقمى

الخربية،الاعلاميةالآلةعلىغضبهاجامدارتالتيالمناقشاتصبتآخرجاني

ابخنسيوالشذوذالأخلاقيالفسادعلىشرعيةإضفاءفىبالرغبةلهااتهامفى

الغربيةبالمجتمعاتاحتكاكهمنتيجةوالاسلاميالعربيالعالمإلىانتقلالذى

الموننرات.هذهأدبياتتصورحدعهمه

وهىالاهماثرحلةإلىننتضولم،قليلاالاهتماممقاثرأةنصييكانا!التين!و

لمنحاثعوقةالسائدةالثقافةوتغيير،والتوصياتالنتانحوتفعيل،الثمراتجني

المؤلقراتهذهبمثلالمنوطةا*دواروهي،والاجتماعيةالسياسيةحقوقهاالمرأة

ومشكلاتها.المرأةقضاياتبحثالتى
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لمرأةا

وليةلدواالإسلاميةتاومه!ؤملا

نخليليةرؤدة

القرشيحسقليلى.د

الديقصلاحشادي

ا،اصفصبرمبر!

ذ"ط،*ا،%!إ!لأ)!د!اايخمايىضين!

،انخلأخك!ا
8
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تحليليةرؤية-والدوليةالإسلاميةالمؤتمراتفيالمرأة:باتاس!

الدينصلاحشادي-القرشيحسنليلى/د:المؤلف

والتوزيعللنشرالكتببورصةمكتبةالنا!ثهمر:

جمالعلي:الفلانتع!ميم

حسينحسامالكمبيوتر:قس!

لكتبا*صبورثة

!
مكتبة

والتوزيعرئ!نللالكتببودمة

القامرةشربف-شانا25

.2،22920269-.1287972797-.100188926آ

2012/7809:الإيداعرقم

ال!ولي:الترفبم

978-977-50؟6-21-؟

محفوظةلطخاحقوق

!افهت!ب!مهشتئنظق!أ84ث!قتئرا
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المرأة

وال!وليةالإسللأميةالمؤلقراقثه

لقليليةلؤلة

القرشيحسقد.ليلى

الدفيصلاحjaشا

الكتببوركةص

4يف."-!-

واف!خللنشر

ا\ل!الطبعة

م212
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حسن.ليلي،يث!رقلا

تحليلية/رؤية؟والدوليةالإسلاميةالمؤتمراتفيالمرأة

:القاهرة-.\-ط.الدينصلاحشادي،القرشيحسنليلي

.2102،والتوزيعللنمثرالكتببورصة

سم.24؟ص16ـه

0-977-978:تدمك 1 1- r \- A

.المرأةحقوق-1

.الإسلامفيالمرأة-2

.(مشارك)مؤلفشادي،الدينصلاح-أ

.العنوان-ب

الإلأاعرقم

الدولي:الترقيم

16-21-8978-977-50

www.almr2ahfe1mo2tamaratء 8*f
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مقلمة

قضاياها،حولبالحديثالقاعاتوتضج،والأوراقالأقلامتشتبك

،هناكواقفةوهي،إسلاميةوعربيةدوليةبينما،وتنفضالمؤتمراتوتنعقد

قصدتوربمااحيانا،الفتوىدورباحاتوفيحينا،المحاكمساحاتفى

الإحساستقللاوعليها،الواقعالظلمترفعلحيلةطلباوالمشعوذينالدجالين

بوطاته

التيالدوليةالمؤتمراتتلكمنقليلالمرأةحظأنيؤكدالحالوواقع

عليهامتفق،عامةمقولاتبتأكيدينشغلالمؤتمراتتلكمنفكثيربشأنها،تقام

والاقتصاديةالسياسيةالحقوقوممارسةالتمييز،وعدمالمساواةمثلمسبقا،

والاجتماعية

ذلكفيبماالمختلفةالمجتمعاتفيالمرأةوضعيةبرصدتنشغلكما

قضيتها،معللتعاولالسلبيةالأشكالعلىوالوقوفمنها،والإسلاميةالعربية

الأسسونقد،ناحيةمنالنربيةالمرأةبنموذجالإشادةالمؤتمراتهذهتنسىولا

ناحيةمنمزريةأوضاعمنالعربيةالمرأةتعانيهماإلىادتالتيالفكرية

تلكعنالمسئولةهيالإسلامبينهاومنالأديانأنإلىاشارتوربما،اخرى

.الاتهامدائرةفيالمؤتمراتتلكيضعالذيالأمر،الأوضاع

بنقدالمراةعنتنشغلفإنهابالمر(ةتهتمالتيالإسلاميةالمؤتمراتأما

الأسستلكانوبيانمنها،تنطلقالتىالفكريةوالأسس،الدوليةسالفتها

لتلكاتهامفي،الحضاريةومنجزاتهالإسلاميوالدينتتناقضعلمانية

دينها.فىوفتنتها،المسلمةالمرأةإفسادبمحاولةالمؤتمرات

الأسسعنبالدفاعالمراةبشأنالإسلاميةالمؤتمراتتنشغلكما

الإسلامانوبيان،المسلمةالمرأةقدمتهاالت!والمنجزات،الإسلاميةالفكرية

فيالبعضعليهايستندالتىوالآياتالأحاديثوتأويل،الحقوقكافةللمرأةكفل

الميراثفىحقهاوأن،ودينعقلناقصةالإسلامظلفىالمرأةبأنالقول

حقنصف

علىبالردالأولالمقامفىتهتمالمرأةبشأنالإسلاميةوالمؤتمرات

ماوهو،المراةقضيةمنالإسلاميالموقفوتوضيحالدوليةالمؤتمرات
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فيالإسلاميالخطابتداولهاانسبقمقولاتتقديمعلىتقتصريجعلها

سابقة.تاريخيةمراحلفيالآخرمواجهة

التجاربأووالإجراءاتالحلولمنعددتقديموذاكهذامنوالأولى

قضايافيالجهديضيعأندونالمرأةبشأنالمهتمونبهايقومالتيالفعلية

مناقشةإلىالمرأةوهيالأساسالقضيةعنبناتخرجتاريخيةخلافية

،المرأةوعمل،والأنوثةالذكورةبينالفاصلةوالحدود،الغربيةالمؤامرات

ولايتهامنالفقهاءوموقف

يديهيضعوالإسلاميالعربيالعالمفيالمراةلوضعيةوالقارئ

النظرةويلحظ،واضحينوإهم!غبنومواضعتمييزمناطقعلىبسهولة

هذهبيناحديربطأنالعقلمنليسلكن،القطاعاتمختلففيللمرأةالدونية

وحريةالمساواةتضمنالإسلاميةالدينيةالنصوصمنفكثير،والدينالوضعية

والحرية،المساواةلتلكوحدودضوابطوجودمعللمرأةالحقوقوكافةالتعبير

عنها.الدفاععلىوتحخولالمرأةشأنمنترفع

الغربيةالأجندةاصحاببينالاشتباكنقاطرصدالكتاببهذاأردناوقد

كلاهدفأنخاصة،اتفاقنقاطإلىالوصولومحاولة،الإسلاميةوالمؤتمرات

إلىالوصوليعكنذلمكخلالومنقضاياها،فيالمرأةمساندةهوالفريقين

الرنيسةالحقوقحوليختلفانلاالفريقينانونعتقد،مشتركةعملاجندة

.للمرأة

بشأنالدوليةالمؤتمراتلأهمقراءةتقديمنحاولالأولالفصلفي

.القراراتهذهتفعيلإمكانيةومدىبشأنها،اتخذتالتيوالقراراتالمرأة

الداعيةوالأسباب،الإسلاميةللمؤتمراتقراءةنقدمالثانيالفصلوفى

التيالمسلمةالمرأةووثيقة،المؤتمراتتلكفيالخطابوطبيعةعقدها،إلى

السابقةوالمحاولات،0102أبريلمنعشرالخامسفىالبحرينمؤتمرأعلنها

إسلامي.منظورمنالمرأةمعللتعاملالمؤتمرذلكعلى
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إلىالوصولوإمكانية،والخلافالالتقاءنقاطالئالثالفصلوينلأكش

وهوالمؤتمراتلتلكالرنيسالهثفعلىالحرصبابمنمشتركةعملاجندة

خلافية.قضايافيالوقتإضاعةوعدمالمراة

عنالدينيةوالمؤسساتالدينلرج!شهاداتنقدمالرابعالفصلوف!

والباحثينالمثقفينمنلعددشهاداتنقدمكما،الدوليةوالمؤتمراتالمرأة

بشأنها.تعقدالتىوالمؤتمراتبالمراةالمعنيين

جهودإلىتحتاجوالتيالملحةالمرأةقضاياعلىنؤكدالخاتمةوفي

عليها.للقائمينالفكريالانتماءطبيعةعنالنظربغضمشتركة

الوثانقنقدمبلكتابالأولالملحقففى،ملحقينالكتابويتضمن

القانمونيرتبوثائقوهىالمرأةبشأنالمتحدةالأممعنصدرتالتىالدولية

الوثيقةنصوهي:،أعمالهمأجنداتأساسهاعلىالدوليةالمؤتمراتعلى

التمييزاشكلجمل!علىالقضاءواتفاقية،199ءبكينلمؤنمرالختامبة

عليالقضاءوإعلان،للمرأةالسياسيةالحقوقبشأنواتفاقية،المراةضد

المرأةضدالتمييز

صدرتالتيالمسلمةالمراةوثيقةنقدمالكتابمنالثانيالملحقوفي

ابريلمنعشرالخامسفىالمنامةالبحرينيةالعاصمةفيالمرأةمؤتمرعن

بشأنالإسلاميالتصورحولللنقاشكأساسوضعهابهدفوفلك،0120

يحملآخرملحقاالكتابنضمناننودوكنا،الدوليةالمؤتمراتوبشأن،المرأة

فضلنالضخامتهلكنمنه،الثاكالبابخاصة"االمسلمةالمرأة"ميثاقعنوان

ميثاقوهوتقدير،كلينالانينبغيعلمىلجهدكمرجعإليهالإشارةتتمان

الدينيةللمؤسسةالرسميةالرؤيةوالطفلللمرأةالعالميةالإسلاميةاللجنةتبنته

فضيلةأقروقد،الإسلاميالمجتمعوبالتالي،المسلمةالأسرةداخلالمرأةلدور

بتاريخإليهالواردالميثاقالمصريةالديارمفتيجمعةعليالدكتور

19/Y .. I/ I8/2807/2بتاريخمرفقات63برقمتصديرهوتمم،

عليهملاحظاتولاجيدالميثاقبأنمعقبا
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البحوثاكعم!جمل،العاما.لإمثن"سكطالاالفيوميايراهيمالشيخفضيلةواعتمد

معيتهمعارضمالأفيهليس.يأنهمفيدا،2!..61/8/7بتإريخالم!يثاقالإلمهملامية

الإسلاميةالعقيدة

الإسلاميالمفكرورجل"الأساتذةصنعددالميثاق،إسكدادفيوشارك

آباد،إسلامالعالغهـة،،.لإسلامية91،الجامعةرئيسنجائبالعبسالد.احمدوهم:

"جامعتىالت!رب!ةبكليةغير"متفرغ%سهتاذالحليمعبدالمهديود.أحمد،باكستان

ومدير،بجدةالإسلا!ىلاالفقهمجمعصممتشارعطيةبحهغالهـ،ود!،وحلوانهرالأفي

عبب*-النم!عودية،-ود.صلاحابعربيةالممنكة.،الفقهيةالقوامجدمعلمةمشروع

"مصر(،والجنائيةالاجتماسك!هةالبحوثومستشارالاجتماععلمأستاذالمئبال

)مصر(،المنصورةبجامعةالترليةأصول.استاذإلنقيبلأالرحمز!ا9ود.عيد

)مصمر(،الزقازيق/جامعة،إ!حقؤقيكلية.الشريعةاسمتاذعامراللطيفودءعلد

ليالعدل،بوزارةالصنمت!ارلالثهينوبءفئبحبىالصصبرية،سا،بديارمفت!جمبةود.،ببهبى

الإلبملامية"البحوثمحمع!عضو،الإسلامىالمفكرعمارةمحمدود،المصرية

الحقوقبكليةالمقارنالقانوناستاذإمامالدينكم!ود.محمد،الشريفبالأزهر

ةعماج:دقنباوالأدببرمساعداستاذالديري،ود،.م!ارم)مصر(؟الإسمكندر!ية،جامعة

المسل!ين،لعلماءالعالمىالاتحاد7رنجيسالقرضاوييوسفود)مصر(كاهنالأفي

السيرةث!حب-!زكرمومديرأيرلندا،دلهلن،-الأوروب!الإفتاء،مجلسورئي!بى

-اللجنة.موقععلىإليهالرجوعلاويمكنقطر،9بجامعةوالهسنة

اهم،يثضمنالإنجليزيةباللغة"ملخصكلالكئابمنالأخيرالجزءلاوفي

.+!،62تناولناها.التبىالأفكار

التوفيق.ولىوالله

القرشيد.ليلى

!افهت!ي!مهشتئنظق!أ8طث!قي!را
الديقصلاع!يثهمادي
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jولاطالفمل

المرأةبشأقالدوليةالمؤتهراقفى،ةقرا

المجتمعإرادةتعكسدوليةهينةباعتبارهاالمتحدةالأمممنظمةاهتمت

فرضهاإلىوسعتمفهومها،منووسعت،السياسيةالمرأةبحقوقالدولى

لتفعيلهاالآلياتإيجادوحاولتبها،الأعضاءالدولعلىوتعميمها

الهينةحاولتالذيفالمفهوم،سهلة-تزالوما-المسالةتكنلم

اصطبغوالتيللدولالمختلفةالثقافاتمعتعارضاوجدوتعميمهفرضهالدولية

دينيةبصبغةاغلبها

منيعد،لاوماللمرأةحقايعدماحولالواحدةالثقافةأبناءواختلف

الحقوقحولالاختلافعنفضلاوالقضاء،العامةالولايةفىالمرأةحقذلك

والتعليم.والسفرالسيارةوقيادةوالعملالملب!مىمثلالأخرى

إحدىالدوليةالهينةغقدتهاأورعتهاالتيالدوليةالمؤتمراتوكانت

العقباتوإزالةالإقناعلمحاولةكوسيلةاستخدامهاإلىسعتالتيالآليات

المحليةالثقافاتبينماإذنصداميحدثانلابدكاناختلافها،علىوالمعوقات

ءالمتحدةوالأمم

العربيالعالمفيمفعلة-الإسلاماقرهاكما-المرأةحقوقتكنلمولما

والتيالتحرريةالمراةحركاتفىخيراالمرأةاستشرفتفقد،والإسلامي

حقوقلتفعيلالآليإتوتوجدالمئحدةالأممتنشأانقبلالغربيةالدولساندتها

.المراة

علىعملتالتحرريةالمراةحركاتاوالغربيةالأجندةانورغم

بالنسبةإيجابيةمسألةوهىالسياسيةالحقوقفيبالرجلالمراةمساواةضمان

صارعتكثيرةإسلاميةأصواتافإن،الإسلاميةالشريعةفىأسانيدولها،للمرأة
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نامنالتحذيرأبواقمستخدمةالدوليةالمؤتمراتصارعتثم،الحركاتهذه

فىوالمجثمعدينها،فىالمراةتفتنانتريدالمؤتمراتوهذهالأجندةتلك

والإسلامتتنافىالمؤتمراتهذهتتبناهاالتىالأفكارمنكثيراهناكواننسانه،

وفىتشاءمنمعالجنسممارسةفيالمراةحريةإلىالدعوةومنها،الصحيح

منيخيفشبحاصارالذيالجندرلمفهومالترويجعنفضلاتشاء،وقتاي

الغربيةللأجندةالمعارضين

منموضوعأ"بالرجلومساواتهاالمرأة"حقوقالمتحدةالأمموتعتبر

بماالوثيقلارتباطهنظرأبهاالاهتمامالعالمدولعلىيجبالنيالمواضيعأهم

والاجتماعيةالاقتصاديةالحياةنواحيكلفيشاملتقهقرمناليومالعالميعانيه

والسياسية

عندوالجهلالأميةإلىمرجعهالثالثالعالممنهيعانيالذيفالفقر

والاهتمامبالإنجابويشغلانهاوالإنتاجالعملعنيصرفانهااللذينالمرأة

.والأولادوالزوجالبيتبأضور

والتمييزالحقوقفيالمرأةمساواةعدمإلىيعودالاجتماعيوالظلم

الدينية.والتشريعاتوالتقاليدالأعراففىالرجلوبينبينها

الدولعلىالكبيرةالدولتمارسهالتىالسياسيوالظلمالحروباما

الرجل.بهايستأثرالتيالقرارمراكزعنالمرأةبعدإلىيعودفهوالنامية

تمكين،والمرأةالرجلبينالتامةالمساواة"امصطلحاتوتسعى

،للمرأةالدوليةالمؤتمراتتتداولهاالتي"المرأةضدالتمييز،المراة

اتفاقهاورغم،موحدةعالميةمرجعيةتكونلأنبشأنها،تتمالتىوالاتفاقيات

المجتمعاتفيحادةانتقاداتتواجهفإنها،الإسلامذلكفيبماالأديانمعأحيانا

والإسلامية.العربية

المؤتمراتذلكفيبماالمراةبشأنالغربيةالجهودعلىسريعةونظرة

الشديدللنقدالتطرقدونالجهودتلكعنالحديتصعوبةلناتكشفالدولية

المرأةتحريرحركةشهدالذيالقرنوهوعشرالتاسعالقرنمنذواجهتهالذي

العربي.العالمفيمفعلة
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المتحدةالأمممنظومةفي"المراةكتابهافيقاطرجيد.نهىتستعرض

منعدديدعلىغربيبتشجيعالمراةتحريرإلىالدعوةجذور"إسلاميةرؤية

فارسواحمدشفيقودريةزيادةوم!شعراويهدىبينهامنالشخصيات

حريتهاالمراةإعطاءإلىالداعيناوائلمنكانالذي1887-4018الشدياق

دافعالذيالطهطاويرفاعةهؤلاءومن،الموضوعلهذاامينقاسمتصديقبل

المراةتخلفانراىالذيالأفغانيالدينوجمال،المختلطالتعليمعن

عليها.الرجللحجرنتيجةهوعصرهفىوجمودها

كثيراوان،امينقاسمصديقبأنهعبدهمحمدالشيخقاطرجيوتصف

محمدمنبتوجيهتمإنماعمارةمحمدالدكتورلتحليلاتطبقاامينكتبهمما

.عبده

مساندةفيالدورلهمكانالمسلمينغيرالكتابمنعددإلىوتشير

النصارىبعضبهقامالذيالدورإغفدينبغى"الاقائلةالمراةتحريرقضية

189-1969البستانيبطرسهؤلاء:منالمج!،هذافى Aشكلتالذيم

تعليمخطابفيالمرأةتعليمموضوعفعالج،والسياسىالقومىفكرهمنجزءا

المتشبثالشرقيداعيا،الشرقيةبالمراةاللاحقالتخلفإلىمشيراالنساء.....

\".المراةتعليمإلىفيقوم،يعقلانإلىبأنانيته

1971-1878بسترستوينيإفلينهوأخرنموذجاقاطرجيوتقدم

بامتياز،والنسويةمعا،آنفيوالناشطةالكاتبة"االمرأةصورةتمثلكانتالتى

المنظورعلىالبدوضعبغيةوالتربويةوالدينيةالعانليةالمؤسسةفانتقت....

."المرأةضدالمنحازالفكري

للأفكاربالترويجالمرأةهذهقيامالغريب"منبقولها:إفلينعلىوتعقب

الصورةرفضمنها:والتي،الحالىعصرنافيالمتحدةالأممإليهاتدعوالتي

2"لهاالمخططوالدورالمرأةعنالسائدةالنمطية

32ص!اطرجىإسلاميةرؤيةالمتحدةالأمممنظومةفيالمراة،

32ص-المتحدةالأمممنظومةفيالمراة-
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المؤتمراتتستعرضأمينقاسمبعدمابمرحلةقاطرجيت!سميهماوفي

منها:مؤتمرينباستثناءلبنانفيمعظمهااكتيمالتيالنسانية

الباديةباحثةفبعثتوطنيا،طابعاواتخذ1911عامالمضريالمؤتمر

لانحةضمنتهاالمصرياتلهنساءباسمبرسالةالمؤتمرإلىناصفحفنىملك

الدينالبناتتعليموهي:اللبنانيةالنسائيةالجمعياتوايدتهاالمطالبمن

وإطلاقالابتدانى،وإلزاميةوالثانويالابتدانىالتعليمالبناتوتعليم،الصحيح

فلا،والزواجالخطبةفيالشرعيةالطرقواتباع،العاليةالعلومتعلمفيالحرية

تعارفهما.3قبلاثنانيتزوج

منها:لبنانفياقيمتالتيالنسانيةالمؤتمراتأما

النسانيالائحادومؤتمر،1922بيروتفيالأولالنسانيالمؤتمر

لبنانفىالنسائيةالجمعياتاتحاديمنبدعوةبيروتفي1922العربي

ومؤتمروالعلمى،الاجتماعيالمرأةوضعتحسينضرورةعلىوأكدوسوريا،

بالتحضيرواكتفى،1925ولبنانسوريافيالعامالنسانيالمؤتمرجمعية

العلياالمدارسلتلميذاتالأولوالمؤتمر،A'191لبنانفيعامنسانىلمؤتمر

وتوجيهها،للفتاةتعليمهاالواجبالموادبتحديدوطالب9261وسور!البنانفي

اتحادومؤتمر،1927الثانيالنسانىالمؤتمرإلىإضافة،افضلمستقبلنحو

السنويةوالمؤتمرات،1928الأدنىالشرقفيالمسيحياتالشاباتجمعيات

النهضةلجمعيةالسنويةوالمؤثمرات،1928-1922صيداالتعاونلنادي

والمؤتمر،1928بعلبكفيالنسانيوالمؤتمر،1928-1924النسائية

ولبنانسوريافيالعامالنسائيوالمؤتمر،1928مرجعيونفيالنسانى

192 A

إلىالدعوةفيالعربيةالنسائيةالحركةمطالبقاطرجيوتلخص

والدعوة،العملإلىالمراةخروجإلىوالدعوة،التعليمإلىوالدعوةالسفور،

4.القوانينتعديلإلىوالدعوة،السياسيةالمشاركةإلى

03صالسابقالمرجع-

73صالسابقالمرجع،"

12

http://www.al-maktabeh.com



،م81.2مارس21-1منالفترةفى(1+هبكين)مؤتمرعقدوقد

والذي،المراةمركزلجنةقبلمنالسياسىالإعلاناعتمادبدايتهفىتخحيث

مقدمتهاوفى،المرأةلاتفاقياتالشاملبالتطبيقالرسميةالوفودجميعفيهتتعهد

صادقتالتي،(سيداو-المرأةضدالتمييزاشك!جميععلىالقضاءاتفاقية)

امريكاوالسودانباستثناءوالإسلاميةالعربيةفيهابماالدولجميععليها

بهتناديفماالمعايير،ازدواجيةباعتبارنحوهالشكوكائارماوهو،وإسرائيل

كونهعليهتصالقلاالدولجميعبهوتلزمتايهل"افتالاهذهعبرالمتحدةالولايات

ثقافتها!معيتعارض

الوفود:وقعتهالذيالتقريروتضمن

(عGenderEqualiy)الجندرمساواةتطبيقعلىالإصرار-1

الفروقكافة"إلغاءيعنىالذي

كما،والتقنينات،الأدوارفيالفروقويشمل،والمرأةالرجلبين

وإدماج،!المساواةبابمنالحقوقكافةومنحهمبالشواذالاعترافيشمل

لمل!ممارساتتشملالتيالجنستعليمبرامجخلالمنالتعليمفيالجندرمنظور

آمنة!باعتبارهاالشاذة

الإنسانحقوقلتعريفالعامالإطار(السيداو)اتفاقيةاعتبار-2

الخاصةالتقنيناتفىالمطلقبالتساويوالملحةالصريحةوالمطالبة،للمرأة

،بالأسرةالمتعلقةالأحكاموجميع،والميراث،والطلاق،الزواجفىبالأسرة

التيالسابقةالتحفظاتعلىللالتفافملتويةوسيلةالمطالبةهذهتعدحيث

إعادةخلالمنوذلك،السيداواتفاقيةعلىمصادقتهابعدالدولوضعتها

!الجديدةالسنو!ةالوثائقفيجديدةبنودشكلعلىعليهاالمتحفظالبنودصياغة

.(29ه-289-287الفقرات)

الإنجابيةالصحةخدماتتقديمضرورةعلىالشديدالإلحاح-3

وتوفيرها،الحملمنعوسانلاستخدامعلىالتدريبتشملحيث،للمراهقين
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الحملمنللتخلصالإجهاضتقنينثتمومن،رمزيةبأسعارأوبالمجانلهم

.المرغوبغير

والأطفالالمنزلبرعايةالمراةلاختصاصالشديدالاستنكار-4

بالقضاءوالمطالبة،الأسرةداخلللعملالجندريبالتقسيم،وتسميتهوالزوج

غيرالأدواربهذهقيامهاعندبالفقرالمراةارتباطذريعةتحتوذلذ،عليه

مدفوعةبأعم!لقيامهمأغنياءيعدونالرج!انحينفي،الأجرمدفوعة

الأجر.

خاصةجديدةهينةإنشاءالمتحدةالأممهينةاعلنتالمؤتمرنهايةوفي

ورصدت،بذلكالمعنيةالمتحدةالأممهيئاتكلتحتهاتجمعالجندربمساواة

كونهااكبروتأثيرواسعنفوذلضمانوذلذ،الهينةتلكلتأسيسدولار()بليون

غيرالنسويةللمنظماتكبرىمساحةستتيحوبالتالى،مباشرةالعامالأمينتتبع

".والعملالقراراتاتخاذفىالحكومية

المرأةمؤتمراتأخطريعدالذي9951عامبكينمؤتمرطرحوقد

بحقالمؤتمروثيقةطالبتحيث-المرأةقضاياعلىللعملالأساسيةالمحاور

تشاء،سنأيوفىتشاءمنمعآمنةجنسيةبحريةالتمتعفىوالفتاةالمرأة

منالزواجعنتتحدثلمفالوثيقة،الشرعىالزواجإطارفيبالضرورةوليس

،الأسرةهواجتماعيإطارفيوالمراةالرجليجمعشرعيرباطانهحيث

فيالإنسانحقوتبنتالمبكر،الزواجوتحريمالزواجسنبرفعأيضاوطالبت

،بالشواذالاعترافوأقرت،والعكسانثىإلىذكرمنالجنسيةهويتهتغيير

فيحقهمومنها،الإنسانحقوقضمنالانحرافيةحقوقهمبإدراجوطالبت

ولم،الأرحامتأجيراوبالتبئي،اطف!علىوالحصولاسر،وتكوينالزواج

حتىابنانهمعلىالوالدينولايةبتقليصطالبتبلذلكعلىالأمريقتصر

.المنزلداخل

83ص-السابقالمرجع-"
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الرابعالدوليالمؤتمرهو1995بكينمؤتمركونمنالرغموعلى

كانفقد-العشرينالقرنمنالأخيرالربعفىالمتحدةالأممهينةعقدتهالذي

كوبنهاغنمؤتمراعقبه،971هعاموذلكالمؤتمراتهذهاولالمكسيكمؤتمر

مؤتمرثم،المكسيكمؤئمرفيطرحلماتقييميةمحطةوكان،1980عام

.9851عامنيروبى

مفهومطرحفىتتلخصالتيالدوليةالمؤتمراتسلبياترصدلكن

ومنها:المؤتمراتهذهإيجابياتينفىلاللمراةالجنسيةوالحرية"الجندر"

ونفسالعملبنفسالعاملينالجنسينبينالأجورفىالمساواةإلىالدعوة

1دونماالفتاةقضاياومناقشة،العاملةللمراةأمومةإجازةوإعطاء،الجودة A

ضدها.العنفومحاربةالمراةتعلمضرورةعلىوالحثعاما،

أولمع.م19عاممنذبالمرأةالمتعلقةالدوليةالمخططاتوبدات

ليسجميعأ،الناسبينالتمييزعدمإلىيدعوجاءالذيالعالميةالمؤتمرات

تقومالمؤتمرففكرةوالأحرار،العبيدبينايض!بلوالرجالالنساءبينفقط

وغيرها.والحقوقالكرامةفيالتساويفيالناسحقإثباتعلى

فكانتالمراةبحقوقالخاصةالدوليةالاتفاقياتتصدرذلكبعدبداتثم

ا"اصدرتحين،.967etعامالمراةالمتحدةالأممفيهاخصثتمرةاول

إلزاميأ،يكنلمالذي"المرأةضدالتمييزاشك!جميععلىالقضاءإعلان

مما،الناميالعالمدولخصوصأالدولمعظمقبلمنتجاوبيحصللملهذا

82فيوذلكللمراةدوليةسنةم1975عاماعتمادإلىالمتحدةالأممدعا

.سلام-تنمية-مساواة:شعارتحت.م9721عاممنسبتمبر

سيتيمكسيكوفيللمرأةالعالميالمؤتمرنفسهالعامفىعقدذلكبعد

عملخطةاعتماده"االمؤتمرهذاإنجازاتابرزمنوكان،.م1975عم

هدفهاويكون،المتحدةالأممهينةإلىالمنضمةالدولجميعتتبناهاعالمية

المؤتمرأطلقوقد.الحياةمرافقمختلففيالمراةاندماجمنمزيدضمان

1و9761بينالواقعةالسنواتعلى 98 oا.للمراةالمثحدةالأمم"اعقداسم"
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التحررحركاتالكريمالعبدالكريمعبدبنفؤادالثكتورويفسر

دعوىمفهوم"اكانقائلا:الثين،ونبذالبعدإلىف!تبأنهابالمراةالخاصة

علىلتحصلالدينتنبذانالمراةعلىانيؤكداوروبافيالساندالمراةتحرير

.الحقوقهذهعلىتحصلفلنالدينتنبذلمفإذاحقوقها،

قيمهاومنشرفهاومندينهامنتتحررانالمرأةمنأرادواوهكذا

يكتفواولم،والرذيلةالفوضىوتنتشرالمجتمعم!تيئمومنبيتها،يتهدمحتى

علىتربواالذينخلالمنوذلك،المسلمالمجتمعيهدمواانارادوابل،بذلك

اسيادهمتعليمونفذواقيامخيربدورهمفقامواالبانهم،منوشربوامواندهم

منغيرهاإلىالمراةظلمالاسلامانوادعوا،الأرضفيالفسادونشروا

6،،الباطلةعاوىiا

فيالفسادينشرانارادالغربفإنالكريمد.العبداكدهماصحوإذا

،المرأةبتحريرهالإسلاميالعالمإلىالفسادهذايصثرانقبلأولا،أرضه

العالمفيينشرهاأنقبلفبهالفوضىوينشر،مجتمعهيهثمانواراد

عقل(.يقبلهلاوهذا)الإسلامي

الثوليةالمؤتمراتلرفضاخرىاسباباالكربمالعبدالثكتورويقدم

عبدالشيخسماحةلسانعلىوردت،بكينمؤتمرشاكلةعلىالمراةبشأن

مقاطعةالمسلمينعلىإن:قلىحيث،اللهرحمهبازبنعبداللهبنالعزيز

الموضوعاتبعضلأن،للمراةالرابعالدوليالمتحدةالأمممؤتمر

فيوتسهمالإسلاميالدينومبادئتتناقضاعمالهجدولفيالمدرجة

الفحشاء.نشر

المؤتمرمقاطعةالمسلمينعلىان-اللهرحمه-بازبنالشيخبينكما

،والمرأةالرجلبينالتفرقةشانهامنالتيالقوانينإلغاءعلىيعمللأنه

والممارسات،الآمنالجنسممارسةخلالمن،الفحشاءعلىويحرض

81صاللوليةالمؤتمراتفيالمراةعلىالعدوان-6
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المسانلوالشاباتالشبانوتعليم،الزوجيةالعلاقاتإطارخارجالجنسية

الكرامة7منالبشريةتجريدالمؤتمراهدافبينمنإنوقال،الجنسية

ضدالتمييزاشكالكافةعلىالقضاءاتفاقيةعلىالدارسينأحدويأخذ

ولذلك،الإسلاميةالدولمنممئلينمشاركةعنبعيداصيغتانها"االمرأة

الحضاراتلخصوصياتمراعاةادنىدونالماديةالغربيةالرؤيةمنانطلقت

الاتفلأكيةهذهإعدادعندالإسلامىالرايغيابفإنولذلك،الأخرىوالأديان

8،"بمراجعتهاللمطالبةمدعاةلهو

تمنعالتي6المادةانيؤكدالاتفاقيةطهمصطفىد.صهيبينتقدأنبعد

لاالإسلامإنحيث،الإسلامقدمهعما"متأخرةالدعارةفيالمراةاستغلال

9"المرأةلجسداستغلالايبمحاربةيطالببلالدعارةبمحاربةفقطيطلب

للمراةالسياسيةالحقوقبشأن8و7المادتينعلىصهيبدويعقب

فىالمراةحقوقبتقريروالمؤتمراثالموائيقكافةسبقالإسلامقانلا:

10.والسياسيةالعامةالحياةفيالمشاركة

يعنىفهذاالحريةالساس"العقلكانإذاانهإسلامبوليد.سامرويؤكد

فالإنسان،الاجتماعينشاطهفيالإنسانحركةتوجهوموانعضوابطهناكان

يتحللالحقيقةفيهوالحريةممارسةبحجةوالموانعالضوابطمنيتحللالذي

للإنسانصفةكونهاالحمريةمفهومويفقد،عندهالعاقلالواعيالجانبمن

؟1.مطلقةحريةفلا،كابحعقلوجودتستلزمذاتهاالحريةانمؤكدا،"العاقل

تحريهوالأجدىفإنحقوقها،وتفعيلالمراةيخصالأمركانوإذا

حالةفىيجبوما،الواقعفيوتفعيلهالحقهذاضمانعلىيعملجهدكل

لقدوضعوها:الذينلهؤلاءنقولانالاسلاماقرهماتؤكدوضعيةجهودوجود

مبادننا.معيتفقفهذا،معكمونحنواجدتم،احسنتم

1riصالمراةعلىالعدوان-7

002صوالعدالةالس!لراةبتالمرأةحقوق-8

002صوالعدالةالمساواةبينالمراةحفوق-9

95مىتصححانينبشمفاهيمالمراة-20

95صتصححانينبغىمفاهيمالمرأة-؟1
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المؤتمراتفيمشاركهلهاخلالمنالنقاشفريدةالكاتبةوتوضح

العالميةالمرجعيةلاعتمادالدعوةفهميساءماغالبابل"كثيرا(نالدولية

واالعامةبالحرياتيتعلقفيماسواءالتشريعلفلسفةكاساسالإنسانلحقوق

بأنخاطئادعاءمنالفهمسوءوينبع،خاصنحوعلىالشخصيةبالأحوال

هيالمر(ةضدالتمييزلإلغاءالدوليةالاتفاقيةوبخاصةالدوليةالمواثيقهذه

الاستيرادبفكرةالقانلونوينسىثقافتنا،غيرأخرىثقافةإلىينتمىغربينتاج

ووضعالمواثيقهذهصياغةفيوافرانصيباالإسلاميةالعربيةللثقافةأنهذه

اسسها.

المسيحىواللبناني"عزمي"محمودالسنىالمسلمالمصريشاركفقد

العالميالميثاقصياغةفيآخرينومسلمينعربمع"امالك"شارلالماروني

المصريةالنسانيةالراندةوشاركت،وبنودهأسسهووضعالإنسانلحقوق

التمييزاشك!كللإلغاءالدوليةالاتفاقيةوبنودأالس!وضعفي"حسينا"عزيزة

الثقافةفإنالأعمالصعيدعلىأما،البحتةالعلميةالزاويةمنهذا،المرأةضد

زمنمنذالعقلانيالفلسفيالتراثبناءفياسهمتقدكانتالإسلاميةالعربية

21.ا"الانحطاطعصرفيتدخلانوقبلازدهارهاإبانرشدابن

الإيجابيةالقيملكلحصادهيالدوليةوالاتفاقياتالمواثيقأنوتؤكد

علىالاعتمادعنوالامتناع،كافةالعالميةوالدياناتالثقافاتفيوالعليا

هذهمثلأنببساطةيعنيالخصوصيةباسمالإنسانل!حقوقالعالميةالمرجعية

عليهاتوافقتالتىوالواجباتالحقوقمنانتقاصاتتضمنالخصوصية

31،،البشرية

اعتمدالذيا"الجندر"مفهومالمرأةمج!فىالناشطاتإحدىوتتناول

المرأةمؤتمراتفسادعلىالتدليلىفىالدوليةالمرأةلمؤتمراتالرافضونعليه

شقيروحفيظةالحمثونيالحبيب-الربيةاللولوتحفظاتالثولىالاعترافبينللنساءالإنسانحقوق-؟2

62ص-النقاشنريدةتقديم

72ص-النقاشفريدة-السابقالمرجع-"3
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شاهدةباعتبارىومفهومهالجندرمصطلحعنلأتحدثمرارا"دعيتقانلة:

انعقادعند،بكينالصينيةالعاصمةفيميلادهلحظةعلىفقطليسعيان

جنيناكانأنمنذالمصطلحهذاعلىشاهدةايضاولكن،1995المرأةمؤتمر

كم9491cوالتنعيةللسكانالقاهرةمؤتمرأثناءالجديدالعالمىالنظامرحمفي

اصبحتوكم1002أحداثقبلشاقةالمصطلحهذاأبعادلشرحمهمتىكانت

ذلكبعدايسر

يضعفكانالمصطلحفيازمةالعربيالمثقفلدىكانسبتمبرقبل

واالأرضلاستعادةالقوةإعدادبهفيرىالصناعةغربيمنظاراعينيهعلى

فيالإلهىالمنهجإقصاءبهويرى،إرهابأنهعلىوالثقافةالهويةاستعادة

تنويروغيرهاانهعلىالغربيالفكرحضنفىوالارتماء،الحياةمناحيجميع

زيفها.4؟منلتحريرهابهاخاصمؤتمرإلىتحتاجالتىالمصطلحاتمن

جندركلمةوردتبكينمؤتمروثيقة"في:قائلةالناشطةوترصد

2حوالي rrإلىتشيرتارةفهىمعنىمناكثرعنلتعبرتأتيانهاولوحظمرة

المنوطةالأدوارعنللئعبيروتارةفقط،المراةإلىتشيروتارةالجنسين

لفظةلواءتحتتحتشدكلهامعانيليشملوتمددالمعنىتوسعوهكذا،بالجنسين

""Gender"انها"علىللوثبقةالعربيالإصدارفيترجمتهابلتبعيةوتمت

51.المواضعمنكثيرفيالسياقمنطقيةافقدهامما"أالجنسان

الريبةاثارالذيالغامضالمصطلحتوضيحمحاولةد.أمانيوتجتهد

تعريفإلىللوصولالمستمعظمألإرواءمنيمحاولة"افيقانلة:النفوسفي

الطبيعيالمعنىانمنالرغمعلىإنهاسلفنا:كمانقولالفلسفةهذهإلىيقربنا

إلىتشيرالكلمةهذهوأن،وأنوثةذكورةالجنسينبينالفروقهو"جندرآ"لكلمة

الجندرلفلسفةالسياقفرضهالذيالمعنىولكنبخصانصه،جنسكلانفراد

125ص-الفضلابود.امانيبحث-جدبدعصروتحولاتالعراة-؟"

2ء522،3صص-الفضلابود.امانى-جثيدعصروتحولاتالمرأة-15
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وعدموالمراةالرجلبينالفروقكلىإلغاءيعنىفأصبحتماما،العكسهو

عنينتجماكلاو،الطبيعةنتاجمنبيولوجيةفروقاكانتسواءبها،الاعتراف

16.الحياةلأدوارتوزيعمنالعضويةالخصائصهذه

انحاءجميعمنالوفوداتت"لقد:قائلة9هبكينمؤتمرد.أمانىوتنتقد

المتراكمةالنساءلمشاكلعمليةحلولعنبحئابكينإلىالمختلفةبثقافاتهالعالم

فيهاالنساءتنوءالتىوالإسلاميةالعربيةوفودناضمنهاومن،مجتمعاتهمداخل

الإسلاميالوعيفيالمرأةصورةضمورعنالنهلجةوالتهميشالفقربأحمال

71الشانهة."الموروثاتوطغيانالصحيح

لحلوخططاأفكاراإلايكنلمبكينفيرأيناه"ماانتقادهاوتواصل

يسمحولم،النسويالجندرلتيارالمعرفيالإطارخلالمنالمرأةمشاكل

وهذاالوفود،بأحلاماطاحتفكريةمصادرةعمليةفيآخرإطارأيبتناول

لشعوبالحقيقيةوالمشاكلالخصوصياتعنالبعدكلبعيدالجندريالإطار

)عقدةبارانويالديهفوضويثوريتيارفهومنها،الغربيةحتىالغالم

لههملاذكوريبأنهيصفونهمجتمعداخلللمرأةالرجلمنوهمياضطهاد(

81معنوياوقتلهاالمر(ةجلدإلا

مخترعةمعركةيتعدىلاكلهالأمر"انالنهايةفيد.أمانيوتقرر

حركاتوسانرالتقليديالنسويالتياردعامماخفيةأخرىاهدافإلىللوصول

فعلتهماوهذاادبياته،منوالتبرؤمظالتنصلإلىالؤاعيةالمراةتحرير

كتابها!فسومرزهوفكريستيناالمعروفةالنسائيةالناشطة

الحركةلمفهومالجندرتياراستلابأكدتعندما"؟النسويةسرق"(من

بينوالمساواةالعدلتحقيقتجاهوالأخلاقيالقانونيالتزامهاقؤكدالتىالنسانية

525صالنضلابود.اماني-جديدعصروثحولاتالمراة-16

525صوتحولاتالمراة-!7
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الحقوقخلالمنللنساءوالكرامةالعدالةسوىتريدلاوالئي،الجنسين

؟9".المختلفةالمجتمعاتفيوالنساءالرجالبينالمتساويةوالفرص

الدولفيشابههاوماالقوميةالمجالسقامتفقدالأمركانماوأيا

قامماغرارعلىالدوليةالمؤتمراتمقرراتتنفيذبمحاولةوالإسلاميةالعربية

فىللمراةالقوميالمجلسقامافقدمصر،فيللمرأةالقوميالمجلسبه

تنفيذمتابعةبرنامجمنهاالمراةتخعالتيالبرامجمنالعديدبإقامةمصر

جميعمنعاتفاقيةفيتمثلتوالتيالمرأةبشنونالخاصةالدوليةالاتفاقيات

والاتفلألهيات،بكينومقررات،""CEDAW"المراةضدالتمييزاشك!

متابعةبهثفالبرنامجهذاانشئوقد.الموضوعهذافيتنصبالتيالأخرى

المجلسانباعتبارالدوليةوالمعاهداتبالمراةالخاصةالدوليةالاتفاقياتجميع

2."الدوليةعالمحافلفىالمصريةالمرأةبتمثيلالمختصهوللمراةالقومي

عنللمراةبالنسبةوالتمكينالمساواةمقولاتعجزباحثونويفسر

سياسات"شسمإذ،الحكوميةالسياساتبتذبذبالفعليالواقعفيالتحقق

بتحقيقتمسكهاتعلنحينوفيوالتردد،بالتذبذبالمعلنوسلوكهاالحكومة

منخوفاالجائرةالتمييزقوانينإلغاءعنتحجمانهاإلا،بالرجلالمرأةمساواة

21.المجتمعفيالإسلاميةالجماعاتمعالمواجهة

وبينالعلمانيةالمدنيةالقوانينليبراليةبينالازدواجية"ادتهناومن

النساءقدراتتقليصإلى،المرأةضدالشخصيةالأحوالقانونوتحيزاستبداد

الأقطارمعظمفىالوضعهذاويسود....العامالمجالفيوالأداءالعملعلى

بورقيبة،اتبعهاالتيوالتحديثالعصرنةسياسةنتيجة،تونسعدافيماالعربية

526لاتونحوالمراة-؟6

24ص-الحميدمجدوفاء-المصركةالمراة-20

1،2ص-رابوانيكاالشطى/الضصنور-النساءتنظيم-2؟
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اكثربشكلالأسرةقانونصيغحيث،الاشتراكيالحكم!بتأئيرالجنوبيواليمن

22.المرأةلمصالحملاءمة

الملحةالمشاكل"اهمأنالمرأةحقوقمج!فيالناشطونويعتبر

أساسعلىوحريلأنهالحقوقهاالمرأةممارسةدونتحولالتيالعوائقتحديد

وجوددونالنساءضدالعنفأعم!شيوعسكلىفضلا،الرجلمعالمساواةمن

الدولة،قبلمنكانسواءالنساء،ضدالعنفجرائميمارسونلمنحقيقيرادع

32"مجتمعيةقوىقبلمنأو

11بط!"!!عط!"7 !ب

!!ن!تب!ق

ثعثدي!،

002النساء-صتنظيم-22

79ص-عثمانزكياحمد-النساءحقوق-23
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الثانيالفمل

ل!جومواالدفامبينالإسلاميةالمؤلقراق

،المراةبشانالإسلاميةالمؤتمراتالأخيرةالسنواتفينشطت

لئأكيدالمطبوعاتوإصدارالعملوورشالندواتتنظيمفيالمسلمونوتبارى

اصحابهؤلاءومهاجمةوضعهاعنوالدفاعالمسلمةالمراةخصوصية

وتهدمالمسلمةالمراةتفسدانتريدالتيالدوليةومؤتمراتهمالغربيةالأجندة

أسرتها

،بالمرأةمباشربشكلتتصللاقضاياإلىالمؤتمراتهذهوتطرقت

سياقاتفىاستخدامهاتمحيثالتجهيزسابقةومقولاتأساليبواستخدمت

للنهوضالإجراءاتمنعدداالمؤتمراتهذهتقدمانمنوبدلا،سابقةتاريخية

القضية(ضاعتمغايرةلممارسةالضامنةالسياقاتمنوعددا،المسلمةبالمرأة

لمناقشتها.انعقدتالتىالرنيسة

العالمى"الإسلامياننسانىللاتحادالعام"المؤتمرالمؤتمراتهذهمن

72إلى25منالفترةفىبيروتاللبنانيةبالعاصمةالثانيةدورتهعقدتالذي

بهدف"ا،المستقبلواستشراف"المرأةشعارتحت55.2عامفبرايرمن

ميثاقوإجازة،الماضيةالثلاثالسنواتعنالعامالأمينتقريروإجازةعرض

مجلسوعضواتالأمناءمجلسورنيسالعامالأمينوانتخاب،المسلمةالمرأة

عدديلغحيث،كبيرةإسلاميةنسائيةمشاركةوسطوذلكالجديد،الأمناء

دولة.04مناكثريمثلونسيدات011حواليالمشاركات

ذاتحكوميةغيردوليةمنظمةهوالعالمىالإسلامىالنسائيوالاتحاد

،المتحدةبالأمموالاجتماعيالاقتصاديالمجلسلدىخاصةاستشاريةصفة

جميعمنوالتحررالظلملتجاوز؟المرأةمساندةبهدفم)t'94فيتألمس!وقد

منبروإيجادالإنسانوكرامةالدينقيممعتتماشىلاالتىالمهنيةالممارسات
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بأنعلفاالمقر،دولةهيالخرطوموتعتبر،المسلمةالمراةأراءيعكسقوى

بأهدافهوتلئزمتقتنعنسويةمنظمةاوامراةلكلمفتوحةالاتحادعضوية

الشماليةوامريكاوأوروباآسيافيإقليميةمكاتبسبعةالاتحادويتبع،ومبادئه

العربي.والعالموإفريقياالباسفيكوجنوبالجنوبيةوأمريكا

واستشرافالمراةحولعملورقةالمؤتمربرنامجاحتوىوقد

فرعامناءمجلسورئيسةالمغربمنالحقاويبسيمة.دقدمتهاالمستقبل

الخطابطغىحيثواضخاالسياسةوجهالمؤتمرطوالوبدا،العربيالوطن

الانفعاليةالحالةغلبتوقد...الحقيقيةالمسلمةالمراةمشاكلعلىالسياسي

والفاعل.الجادالطرحمنبدلأ،النقاشعلىوالعشوائيةوالعاطفية

نانلحظذلكعلىوتدليلا..الأولوياتفىالخللبعضهناكأنوبدا

الوعىنشرفياهدافهلتحقيقالوسانل؟منعددإلىاشارالعامالأمينتقرير

فىالمسلمةالمراةومساعدةوتعليم،المسلماتالنساءبينالإسلامومبادئوقيم

للعلاجمركزإقامة:المثالسبيلعلىالسوائلهذهمنحقوقهاعلىالتعرف

تاصيلية"ا!رؤية..المرأة"سفركتابوإصدار!والأعشابالكريمبالقرآن

موضوعىعلميبمسحيقملمأنهالعامالأمينتقريرعلىيؤخذكما

،المراةحولارقافالدينانلحظلمحيث،العالمفيالمسلمةالمرأةلمشاكل

تحديدعليهيترتبالذيالموضوعيللتشخيصالحقيقىالمستندهووالإحصاء

للمرأةالحياةنوعيةوتحسينالمشكلاتمعالجةوكيفية،الأولويات

المؤتمر:إنجازاتاهممنولعل

مختلفمنالمسلماتباسمصدروالذي،المسلمةالمراةميثاقإقرار-ا

بخصوصيةللاعترافالعالمداعيا،واللغاتوالأقطاروالأجناسالشعوب

انتهاكهااوتجاوزهاعدمعلىوالعملمجتمعاتها،وخصوصيةالمسلمةالمرأة

وهوالبنودأهمكأحدالوثيقةمنالرابعالبندويبرز...لكشاوصورةبأي

علىوالمنافسةالانتخاب"حقعلىينصحيث،السياسيةالحقوقممارسة
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فيالسياسيةالحياةفيوال!مشاركة،الشعبيةلمالإرادةوتمثيلاالمعامة،الوظائف

."...التكليفشرائطاستوفتطالماوالقضاء..والإدارةالحكممجالات

ةرطفلل"منيظنتالزواجنا.ىلعالميثاقاكدفقدع،افيسرةمج!فيأما-ب

منلكمجعل"واللهتعالئ:لقولهمصدافاالتكاثر،سبيلوهوللنسملوحفظ

انهالوئيقة"علىشددث7كما،("وحفدةبذينأزواجكممنلكموجعلازواخاأنفسكم

الإجهاضوأنالقوإنين،نجإصدار،النسلوتنظيمت!حديدفيالئث!خلللثولةيجوزلا

:"صاجتتابئ..ينبفيوإثنم-!-وأدالغعلؤمةالشرغيةسبابالأبخلاف

الاقتصاليةالمراةاهلية"علىالتأكيدجاءآلعمل،صج!وفى--ب

عليها،الإنفاق.فللرجلالخاصة4ثروتهاكنانتوأئا،المالىوضعهاوضمان

المتساويالأجرإقرارسفىالسبقوللقرانوالرجلىللمرأةمشروعحقوالعمل

ممانصيبوللنساءاكتسب!اممانصيبا؟للرج!:تعالىلقولهمصدافا،للعمل

.،ااكتسبن

إمملاميمنظورمن/المرأةبشأئعقدتالتيالمؤتمراتأهنمومن"

بمشاركعةبالرياض"الممرأة"،لدراساتباحثاتامركز.ا3نظمه"الذيالمؤتمر

المراةومؤتمراتاتفلألهياتلمناقشةالبحرينية"االأسريةللعلاقاتمودة"جمعية

الإسلامى.العالمعلنىوأثرهاالدولمية،"

ئشأة"اولهارثيسية،فحاؤرعكدةايام"!ئلاثةمدارعكلنئالمؤتمراوناقش

بينمأ""وكاالخارجية،الداخليةوإلزاماتفا،الدولية،المرأةومؤتغزاتاتفاقياتوبداية

)مصمرالإسلامية"الدوكغلىالاتفاقياتتلكأثرحولالثانىالمحوردار

،%*والأودن(.والمغربوااليمننوالسود،1

كماالائفاقيات،تلكآجهةمواوسانلفيللمؤتمرالئالثالمحوروبحث

.الإسلامفىوواجباتهاالمراةق!ضوئيقةافمؤتمر"عنفيالإعلانتم

إسلاميةإستراتيجية"وضع.المؤتمر"اسئهدف4،فقدالمنظمينوبحسب

خطورةوبيان،المسلمةالمرأةتشتفدفو1التىالمشبوهةللمخططاتللتصدفي
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الأسرةعلىالمتحدةالأمممظلةتحتنظمتالتيالدوليةالمؤتمراتتوصيات

.،،المسلمة

أبريل51إلى13منالفترةفيفعليلأنهاستمرتالذيابمؤتمبروعقد

العربية،الدولمن.عددمن،والمختصينالباحثينمنعددبحضور،0102

العربية.الرسميةالمؤسساتعلىالمحسوبينغيرمن

المتحدةالأمم)حتف!علىفعلكرداتيالمؤتمرفإنلمراقبينوطبقا

بنيويوركأجريوالذيبالمراة،الخاصةبكينوثيقةعلىسنواتعشربمرور

علىالطريقلفتحتدعوالمراقبينبعضيعتبرهاوثيقةوهي،0102مارسفي

الزواجإطارخارجللحملالتامةالحريةوإطلاق،الجنسيةللبباحيةمصراعيه

بأركانها.الأسرةوهدم،المثليينوزواجوالإجهاض

باحثاتمركزومديرللمؤتمرالرسمىالمتحدثشدد،المقابلوفي

يأتلمالمؤتمرأنعلىالكريمالعبدفؤادالدكتوربالسعوديةالمرأةلدراسات

ليناقشجاء"ابلنيويوركفيعقدالذيالمتحدةالأمممؤتمرعلىفعلكرد

هووليس،السنينعشراتمنذبالمرأةالمئعلقةالدوليةوالتوصياتالمؤتمرات

الفعل"وردةاللحظةوليد

ببعضالغحمومالتسارعسماهماإلىالكريمالعبدالدكتوراشاركما

هذهانمؤكدأ،الدوليةوالمؤتمراتالاتفاقياتاجندةلتنفيذالعربيةالدول

التحفظورغم،للشرعمنهاالكثيرمخالفة"رغمللتنفيذطريقهاتأخذالأجندات

عليها".العربيةالدوللبعضالسابق

معلتتوافق،أخرىوإلغاءتشريعاتلسنجادسعىا"هناكأيضاوق!

الماسةالحاجةظهرتلذلك،المسلمةوالمرأةالأسرةلعولمةالأمميالمشروع

بهذاتحقيقهتمماومعرفة،العالميةالدعاوىهذهمثلبخطرالأمةلتوعية

ثمومن،الشخصيةبالأحواليتعلقفيماخاصة،تحقيقهإلىيسعونوما،الشأن

العربيعالمنافىالجارفالتيارهذالمواجهة؟فاعلةخطواتاتخاذإلىالسعي

.11والإسلامي
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واقعية،عملاجندةإلىتوصياتهلتحويلالمؤتمراستراتيجيةوحول

"الإيجابية".بوصفها،توصياتلطرحيسعىالمؤتمرإنالكريمالعبدقال

للتوعية،للتطبيققابلةمشاريعطرحالمؤتمرعملأجندةضمنأنهإلىوأشار

الشريعةمعتتوافقلاالتيبالمراةالمتعلقةالدوليةالئوصياتبخطورة

الإسلامية

القراراتتلكتطبيقاتآثارإدراجعدمأنإلىالكريمالعبدواشار

اختيرتالتىالدولأنإلىيرجعالمؤتمر،فيالخليجيةالمرأةعلىالدولية

.القراراتتلكتطبيقفيسبقلهاالتىالدولهىكعينة

العربيةللدولإحراج!يمئلالمؤتمربأنالقولالكريمالعبدورفض

،المتحدةالأممقبلمنالصادرةالدوليةالاتفاقياتعلىوقعتالتىوالإسلامية

،القراراتتلكتوصياتبعضعلىتحفظتالعربيةالدولبعضانإلىمشيرا

الإسلاميةالشريعةلمخالفتها

الدوللإلزامالخارجية)الضغوطعنوانتحتجاءتالتيورقتهوفي

مدير-الكريمالعبدفؤاد.د!ق(المراةواتفاقياتمؤتمراتتوصياتبتطبيق

بينماتنوعتالضغوطهذهإن-بالرياضالمراةلدراساتباحثاتمركزعام

نأإلىمشيراوإعلامية،واقتصادية،وقانونية،ودبلوماسية،سياسيةضغوط

الاتفاقياتلتطبيقالضغطعمليةمارستذاتهاالمتحدةالأممداخلجهاتهناك

،بالمراةالنهوضشعبة،المرأةمركزلجنةأبرزهامنبالمراةالمتعلقةالدولية

اللجنةمنها:المتحدةالأمملهينةتابعةجهاتإلىإضافة،السيداولجنة

الإنمانيالمتحدةالأممبرنامج)الإسكوا(،آسيالغربىوالاجتماعيةالاقتصادية

(UNDP)'يونيفم)للمراةالإنمانىالمتحدةالأممصندوق(UNIFE'

للسكان.المتحدةالأممصندوق

منظمةمنهاكانالضغطعمليةمارستدوليةجهات:هناكوأضاف

المتحدةالأمممنظمةي!!لأ(5)العالميةالصحةومنظمة)ءط"(الدوليةالعمل

الدوليةالعفومنظمة:UNSCO))اليونسكووالثقافةوالعلمللتربية
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(IntenationalلأAnes):وولتث!رايشىهيومنمنظمة(Human!

RightsWatch):التجارةمنظمة-الدوليالنقدصندوق-الدوليالبنك

المتحدةالولاياتراسهاعلىالغربيةالحكوماتبعضوهناك،(العالمية

ووكالاتالإعلاموسائلمنوعددألمانياهولندا،فرنسا،بريطانيا،،الأمريكية

الضغط.عمليةفيشاركتالغربيةالأنباء

التيالمسمياتبعضاستخدامإلىالكريمالعبدفؤادالدكتورأشاركما

تصادملا،فضفاضةمسمياتوضعتفقد،وراءهاوماحقيقتهاعنتعبرلا

بعضومن،الجميعيقبلهاحتىوذلك؟السماويةالشرائعولا،السويةالفطر

يعنيالذي،المراةتمكينمصطلح:إليهتدعوماتناقضالتيالمسمياتتلك

الاقتصادياستقلالهاوكذلكالقرار،صنعمراكزإلىالمراةوصولإلىويدعو

حريةإلىويدعويعنىالذي،الجنسيةالصحةمصطلحوكذلك،والاجتماعي

وكذلك،الجنسيةبالأمراضالإصابةتوقيمع،المحرمةالجنسيةالعلاقةإقامة

الشريعةأحكامبعضإلغاءإلىويدعويعنىالذي،المراةضدالعنفمصطلح

العنفمنصوراباعتبارهاذلك،وغير،والولايةكالقوامة،،بالمرأةالمتعلقة

يأإلغاءإلىويدعويعنىالذي،المرأةضدالتمييزمصطلحوكذلك،المرأةضد

والرجل.المراةبينفيهتساوئلاشرع،او،نظامأو،قانون

لهاتدعوالتىالإسلاميةللشريعةالمخالفةالمطالباتابرزمنإن:!قو

والقوامة،،بالمواريثالمتعلقةالشرعيةالأحكامإلغاءهيالجهاتتلك

إباحة،الجنسيةالحرية،للطفلوالمعتقدالفكروحرية،والولاية،والطلاق

1مادونالطفولةسنتحديد،الجنسيةالمثلية Aسنة

الموقفإظهاربضرورةالكريمالعبدفؤادالدكتورورقةوأوصت

المرأةحولالوثانقبعضاعتمادخلالمن،المرأةمنالصحيحالشرعى

فيوواجباتهاالمراةحقوقكوثيقة،الناسبينونشرها،والطفلوالأسرة

أهحمنيكون،منظمةأوجمعيةوإنشاء،الإسلامفيالأسرةووثيقة،الإسلام

و،الغربفىالمرأةواقعزيفوكشفوتفنيدها،التقاريرهذهمتسابعةأعمالها،
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متكاملشرعىنقدوتقثيمالسيداو،كا"لفاقية،الدوليةالوثائقخطورةبيان

والهينات،البرلمانيةكالمجالسوالعقد،الحللأهلذلكوايلاغحولها،

الشرعية

الدوليةالمواثيقبعضمنالسعدخالدبنتد.نورةحذرتجانبهامن

،(مع!هثة*ة3*)الأنثويةالحركةفكرمنمستمدةمنهجيةرؤيةمنتنطلقالتي

المتحدةالأمممنظماتعبرهيمنتهاوتمارس،الفكريةالحركالثأقوىمنوهي

المرجعيةهىالدوليةالموائيقئكونلأنوتسعى،المدنيالمجتمعومؤسسات

ئقافيةاخرىمرجعياتايالاعتبارفىتأخذاندون،للعالمبالنسبةالتشريعفى

دينيةأوكانت

وجودحقيقةترفضالدوليةالموائيقأنالمؤتمرخلالواضافت

(Gender)الاجتماعيالنوعمصطلحوتتبنى،الجنسينبينتمايزاواختلاف

المترتبةوالمفاهيمالتشربعاتجميعلإلغاءوذلكوانئى،ذكرلمصطلحبديلا

،والمواردالأدوارفيالرجلمعالتامالمراةتمائلإلىوالدعوة،الجنسعلى

توفعلمالتيالدولعلىالضغط:مستويينعلىيتمالدولىالضظإلىواشارت

وقعتالتيالدولعلىالضغطو،عليهاوالتصديقالتوقيعليتماصلاعليها

لتمالإطارهذاوفي،تحفظاتهالرفعالبثودبعضعلىتحفظاتلهاولكن

الأنظمةعلىضغطكورقةواستخدامهاتسييسها،عبر،المراةقضاياتدويل

الغربى.الحضاريالنمطتقاومالتيوالدول

عنوانتحتالمؤئمر(عم!منالثلثةالجلسةبحثتهاالتيورقتهاوفي

اكدت(الإسلاميالعالمعلىواثرهاالدوليةالمراةومؤتمراتاتفاقيات)مؤتمر

تنفيذإلىتسعىتأسيسهاومنذالمتحدةالأمممؤسساتانقاطرجينهى.د

فيها،الأعضاءالدولعلىوموائيقهاواتفاقياتهاوقراراتهاوبرامجهاتوصياتها

المراةمركزلجنةومنها،الداعمةواللجانالمنظماتتاسيسخلالمنوذلك

المتحدةالأممصندوق،للسكانالمتحدةالأمموصندوق،المتحدةللأممالتابعة
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،بالمراةالنهوضاجلمنوالتدريبالالأثحاثالدوليوالمعهد،للمرأةالإنمانى

المراةضدالتمييزعلىبالقضاءالمعنيةواللجنة

الأممبرامجتنفيذفىالنسويةالمنظماتدور(نقاطرجيوكهمشفت

تطبيقومراقبة،المتحدةالأمممؤتمراتلتحضيرالعملفييتمثلالمتحدة

الدوليالدعموتقديم،نموذجأ(لبناناعنهاالتحفظاتورفع،السيداو)تفاقية

العربيةالنسويةللمنظمات

التمويلمنظماتتحولفيتبدوالدعملهذاالسلبيةالاثارانواضافت

بقصدفيهاوالتلانيرالمجتمعاتواختراق،العولمةلتمريرادواتإلىالأجنبى

الوطنية.المسيادةعلىوالتاثيرعليهاالهيمنة

الملكبجامعةالإسلاميةالثقافةأستاذة-الجلاهمةاميمةالدكتورةأما

الحفاظكفلتالإسلاميةالشريعةمضامينانإلىكلمتهافياشارتفقد-فيصل

التىالمظالمانمؤكدة6الكائناتوجميعالبشروجميعبلالنساءحقوقعلى

جاءتولكنها،ظاهرةتشكللاالإسلاميةالبلدانبعضفيالمرأةلهاتتعرض

الجميع.حقوقكفلالذيدينناحدودتتجاهلووافدةمحليةثقاليدإطارفي

الأمميةالمطالبمنبعضاهنكان-كمنصفين-ننكرلا:وأضافت

حقمثلئقافاتهم،مختلفعلىالعالمبلدانجميعبينخلاف!تشكللاوالدولية

الاتجارمحاربةومثل،الصحيةوالرعايةالأمنعلىالحصولفىالمراة

إسلاميةودولكشعوبولكنناعليهامتفقامورفهيجنسيأ،واستغلالهابالمرأة

هووالمرأةالرجلبينفالاختلاف،الإسلاميةالشريعةيخالفماعلىنتحفظ

السالببينكالاختلاففهووتضاد،تعارضاختلافوليس،تكاملاختلاف

الحياةتتحققفبهما،والموجب

فقد،كشغرياميرةالدكتورةالمرأةحقوقبمجالالسعوديةالناشطةأما

،للمرأةالخاصةالدوليةالاتفاقي!اتتعنينالا"نحنوقالتللمؤتمر،انتقاداوجهت

صياغةفيالاتفاقياتتلكمساعىهوهنايعنينامايللا،امالمراةتدعمكونها

."اموطنفافيالمراةحقوقتحفظنظم
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المشاكلعلىيدهيضعبانالمؤتمرمنتأملانهاإلىكشغريواشارت

فيالدخولمنبدلأتخطيها،علىالنسويالمجتمعويساعد6للمراةالحقيقية

العربية.الدولفى"النسويةالليبراليةالتوجهاتطرفضدموجهة"امؤتمرات

علىحصولهـاوعدم،السعوديةللمراةمعاناةاعتبرتهعماكشغريوتحدثت

المشروعةحقوقها

البحرينمؤتمرعنالصالرةالمسلمةالمراةحقوقلوثيقةوالقارئ

المشكلاتبطبيعةاهتمامدونبوضوحللغربالهجانيالخطابتجسديلحظ

مؤتمرفيالمشاركاتبعضالتفتتوقد،المسلمةالمرأةتعيشهاالتىوالقضايا

جميعبينخلاف!تشكللاالتيالأمميةالمطالبتفعيلضرورةإلىالبحرين

الأمنعلىالحصولفيالمراةحقمثلثقافات!،مختلفعلىالعالمبلدان

أمورفهىجنسيأ،واستغلالهابلمرأةالاتجارمحاربةومثل،الصحيةوالرعاية

الشريعةيخالفماعلىنتحفظإسلاميةودولكشعوبولكنناعليهامتفق

الإسلامية.

ابريلفيالبحرينمؤتمرعنالصادرةالمسلمةالمراةوئيقةتبدأ

!وانيبشكليتمالذيالإسلاميةللقيمالغربيالاستهدافعنبالحديث0102

منطلقوهو،الوثيقةوصفحدعلىشهوانيةماديةعلمانيةمنظومةخلالمن

منعددحولوالغربالمسلمينبينيتمانالمفترضمنالذيالحواريوقف

.الكتابهذافيتشغلناالتىالمراةقضيةومنهاالقضايا،

المرأةحقوقفيشرعية"اصولعنوانتحثالوثيقةوترصد

،الإسلامامةعمرمدىعلى،المسلمينتاريخفيئعرفلم"انهوو)جباتها"

فيأو،وتمكنهمعزتهمأوجفيذلكاكانسواء،"المراةقضية"اسمهامشكلة

امر"اضهمالمستغربونوأدعياؤهالغربنقلوعندما.وهزيمتهمضعفهمأزمنة

قضية"ابيسمىماظهر،المسلمينفيهملجمنجميعأالبشرعلىومعاناتهم

المسلمينمجتمعاتمعظمفيبتحريرهاونودي،قضيةلاحيث،االمرأة

."للتحريرالغربيالعلمانىبالمفهوم
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المراةلمؤتمراعدواالذينالمسلمينعلماءنظرفيالمراةفقضية

الإسلاميةالعصورفيطرحهاوعدم،حقيقيةقضيةليستالبحرينىالمسلمة

للمجتمعاتامراضهحملالذيالغربمنواردةقضيةانهايؤكدوقوةضعفا

المرأةوتمكينبتحريرالمناداةفإنوبالتالى،الإسلاميالمجتمعومنها،البشرية

المرأة"اوثيقةواضعينظرفىكلههذافإن،السياسيةحقوقهاوإعطائها

غربية.بضغوطيتم2"المسلمة

،المرأةبقضيةيعترفواانالمسلمةالمرأةوثيقةواضعىمننأملوكنا

إنكارأماعليها،الرديمكنامورفهذه،الإسلاميالماضيفيتطرحلموإن

مسئوليةمنتنصلفهذافقط،غربيةقضيةأنهابادعاءبرمتهاالمراةقضية

العربيةالمرأةتتعرضوالذىنعيشهالذيبلواقعاعترافوعدمالمعالجة

ممتلكلأنها،علىوالسطووالاجتماعيالأسريالعنفمنلكثيرفيهوالمسلمة

السياسى.دورهاتجاهلويتم

الإسلامأنمؤكدة،المراةقضايابحثتالهجائيةهذهبعدالوثيقةلكن

والمعاملة،العلموطلب،الأمومةوفيزوجها،اختيارفيالحقاعطاها

تعسف.أوزوجتسلطدونبالحسنى

بينالمساواةتقريربعدالإسلام"اانجاء"االوثيقة"رؤىعنوانوتحت

تتصلالتىوالحقوقالبشريةوالكرامة،الإنسانيةمعنىفيوالمرأةالرجل

يفرق،والتشريعالدينعمومفيوالمساواةالمشتركالبشريبالكيانمباشرة

الطبيعيللاختلافتبع!،الواجباتوبعضالحقوقبعضفيوالمراةالرجلبين

كلعليهاجبلالتيالطبانعفيوالاختلاف،والأهدافالمهامفيبينهماالحاسم

تثيرهاالتىالكبرىالضجةتحدثوهنا.الأساسيةوظيفئهبهاليؤديمنهما؟

النسويةللحركةالمنتسبونويثيرهاوروادها،بالمراةالخاصةالمؤتمرات

بينالتماثليةالمساواةلفكرةالمروخونالإسلاميالعالمفيومقلدوهاالعالمية

،،.الجنسين
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بهاتناديالتيالمساواةيفهمونالمسلمةالمراةوثيقةأصحاب

نأرغمتمآثلية،مساواة(نهاعلىوالمرأةالرجلبينالدوليةالمؤتمرات

حيث،المؤتمراتتلكادبياتفيمقصودةتكونانيعقللاالتماثليةالمساواة

عقل.ذيلكلواضحهوكماوالواجباتالحقوقفيالمساواةهوالمقصودإن

الاجتماعيةللحياةالغربيالليبراليالمنظورعولمةانالوثيقةوتعد

المسلمين،بلادفيوخاصة،مكانأيفيعليهاسافرأتعديايمثلوللمرأة

الذيالقانونىالتشريعىبالجانبالأوليتعلق:وهي:،الوثيقةسردتهالأسباب

تاريخيحقوقيوصراعمتحيزثقافيموروثعلىألمس!إنهحيثعولمتهيراد

بقاعاغلبمعتشريعياولاثقافياتتماثللاالأرضمنمحدودةببقعةمرتبط

الماديةالمنافعفيهتقدمنفعيراسماليماديتوجهعلىالمس!انهوالثاني.العالم

الثالثويتعلق.المنافعلهذهالضابطةاوالمقيدةوالقيمالأخلاقمنغيرهاعلى

واالقريبةالمعايشةتكشفهالذي،الغربفيالمرأةقبلمنالمعاشبالواقع

الواقعهذا.الجادةوالتقارير،والدراسات،الإحصاءاتعلىالاطلاع

بطبقةتغطيتهرغمعولمتهيرادلماالحقيقىالوجهيمثلالبنيسالاجتماعي

حالاتهناكتزدادحيث،الزائفالحقوقيوالبريقالإعلاميةالهالةمنخادعة

السياسيةالرموزعندحتى،الجنسىاوالتحرشوالاغتصاب،الأسريالعنف

ظاهرةنموويزداد،العيشلقمةلكسبالمرأةعلىالعنتيزدادكماوالدينية

،الأسرةتحطممعدلاتتزدادكماعائلبدونأوالواحدالعائلذويالأطفال

إعادةإلىلجأوافقد)نها،إشكاليةفييقعواثمومن"الأسرة"،تندثرلاوحتى

العيشيقبلانشريكينأيليتضمنالأسرةلمفهوموقانونيةاجتماعيةصياغة

نفسمنكانااوج)وزعقدبدونكاناولوالدوامصفةعلىالبعضبعضهمامع

وردفقدذلك،علىوكشاهد،(الاجتماعيالنوع)الجندرمفهوموشاع.الجنس

المقدم(السكانية)الديموغرافيةللدراساتالوطنيللمعهدالسنويالتقريرفى

والنرويجفنلندابعدمباشرةتاتيفرنسا"أن:نصهماالفرنسيللبرلمان

المجالمفسحاويتضاءلفيهايقلالزواجعقدأصبحدولوهيوالسويد،
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الشكلبهذازوج4ء.!...سنويايرتبعرحيث،زواجبدونالحرةللعلاقات

الجنسمنزواجعقدبدونالمستديمةالمعاشرةتتمكماالحر.الرباطمن

."حالة03!،..إلىسنوياليصلنساء،معونساءرجل،معرجالالواحد،

"التحريركتابهفيعمارةمحمدالدكتورالإسلاميالمفكرويرجح

(فكارا(فرزقد،""النسويةللحركاتالغربى"النموذجأنإلى"للمرأةالإسلامي

مماثلانداالمرأةترى،رين!تلاوالعددمحدودةشريحةجعلتوممارسات

منظومةوضدضده،الصراععبريمرإنماتحررهالأنله،ومنافسة،للرجل

بقائهاوبينوتحريرهاالمرأةإنصافبينتزاوجالتيوالشرقثة،الإسلاميةالقيم

هذهالشريحةهذهرفضتوالذكورالإناثبينالتمايزفطرةعلىتحافظ،أنثى

24"ا.!ذكوريةمنظومة-نظرهافيلأنها،والشرقيةالإسلاميةالقيميةالمنظومة

العقودفى،النموذجهذاتطور"القدقائلا:للظاهرةتحليلهويواصل

والتبعيةالتقليدجرعاتتزايدآثارمنكأثرالعشرينالقرنمنالأخيرة

الأنثىحولوتمركزهاتمحورهاوتصاعدزادالتى،الغربيةالنسويةللحركات

والقيميةالدينيةالمنظوماتكلمنالتحررأصبححيثإلى،النسويةوالنزعة

التحررذلكفيبما-والتاريخيةوالاجتماعيةوالفلسفيةوالحضاريةوالإيمانية

النساء"."لتحريرسبيلا-والتاريخيالشرعيبشكلها،الأسرةمن

خدمةفيالعاملة"البحثا"ومراكزالنسويةالجمعياتهذهتبنتولقد

الغربيونالممولونحددهالذيالغربيالأعم!"ا"جدولالغربيالنموذجهذا

فى-ونرىونسمعنقراوأصبحنا..فيهاو"اللنشطاء"والمراكزالجمعياتلهذه

الموروثكلعلىللثورةدعوات-والشرقيةوالعربيةالإسلاميةمجتمعاتنا

منتحللتأنبعد-الغربيةالقيممنظومةولإحلالحضاريا،أوكانمقدسا

محللإحلالها-الموروثةالغربيةالاجتماعيةوالتقاليدالنصرانيةالقيم

6ص-عمارةمحمد-للمرأةالإسلاميالتحرير-24
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الحكمةصاغتهالذيالقانونوفقوالشرقيةالإسلاميةالقيميةالمنظومة

52"ابسيفهيضربالخواجةخبزياكلمن1،:الموروثةالتاريخية

ضدالغرببتحيزيشىماعلىأصبعهواضعاالقضيةعمارةويعرض

دونالدنيا،"الأبحاث"اومراكزالجمعياتهذهتقيمكيفرايناقائلا:الإسلاح!،

الجماعيةالمقابرعنواحدةبكلمةتنطقلابينما،الأنثىختانبسببتقعدهاأن

منالآلاففيهايدفنوالتىعنها،يصمتاويباركهاأوالغربيقيمهاالتي

النساءلجموعالمنظمالاغتصابعنوتصمتبل!وإنةناذكورا،المسلمين

وخاصةالغربيةوالثقافةالإعلامأجهزةتحتفىوكيف..!البلقانفيالمسلمات

القيمويزدريالشرقيةالمراةصورةيشوهالذي"ابالأدب"ا..الصهيونية

صياغةفينجحتأنبعد،الغربيةالنسويةالحركاتأنذلك،الإسلامية

"وئيقةفي"اللاديني"اللاهوتهذافصاغتتقدمتالجديد"النسوى"الاهوتها

خلالمن،المتحدةالأممعلمغطاءتحت،""اعولمتهاإلىالغربسعى"ادولية

المنعقد-والتنميةللسكانالدوليالمؤتمر

الحركاتهذهبداتالتاريخذلكومنذ-م1994سنةالقاهرة!ف

والمؤسساتالحكوماتتمولهاالتىالأبحاثمراكزومعهابلادنا،فىالنسوية

الدعواتفبداتالجديد.،"اللاديني"اللاهوتبهذاالتبشيرفيبدأت،الغربية

بينالاقترانعلىالقانمةالشرعيةالأسرةمن،االأسرةهياكلاتغييرإلى

مجردعلىالقائمةالأسرة""اإلىالشرعيةالضوابطوفق،والأنثىالذكر

امرأةأوورجلرجلأو..وامرأةرجل"االأفرادا"بينالاختياريالالتقاء

26"!والمراهقاتالمراهقينمنامكانواناضجين..وامراة

إلىالنزاليمحمدالشيخيلفت(أيضاإسلامية)مختلفةنظرةوفي

لإغواءاستجابةيكونأننافيا،المراةعنكتاباتهأمينقاسمدعتالتىالأسباب

7ص-للمرأةالإسلاميالتحرير-2

7،8صصللمرأةالإسلاميالتحرير-2
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سارع:يقول،غربىبخبثمدفوعةالمسلمةالمراةإفسادفيرغبةأو،غربي

دوقالفرنسىخصمهاقوالفيهفندبالفرنسيةكتابتأليفإلىأمينقاسم

بالأذىقلمهوبسط8931سنةالصادر"اوالمصريون"امصركتابهفىداركور

والمسلمين.الإسلامضد

منلهاالدينكفلهوما،الإسلامفيالمرأةحقوق(امين)قاسموشرح

تبذلوبينعندناوالاحتشامالسترةحجاببيننز)وووادبية،ماديةكرامة

72".وتهتكانحلالمنالمرأةأوضاعبهاحاطتوما،الحديثةالمدنية

محكوماكانأمينقاسمفعلهماإن11قانلا:أمينقاسمموقفعلىويعلق

والآخرالرنيسيين،مصدريهمنالمفهومالإسلامعنالدفاعأولهمابأمرين

عنناشنة،الإلهيالتوجيهعلىغريبةتقاليدمنبأنهالمرأةتخلفعنالاعتذار

28"الشعوبأخطاء

إسلاميبمنظورمنهاكلاباحثاالأخرىالمراةقضاياالنزاليويتناول

اتهمامريكياأوأوروبياأنهب:يقولفيه،دخلوتقاليدهاللبيئةليسصرف،

الحظربهذاالإسلاموانالمسجد،إلىالذهابالمراةعلىيحظربأنهالإسلام

علىاو،اللهبيتعلىالترددمنالنساءتمنعلاكلهاالأديانلأنشاذ،دين

هذاإن:لهاقولأم؟اتهامهفيأصدقهأله؟اقولفماذا..بهاالخاصمعبدها

عنأدافع!البيناتبعضتقاليدمنهووإنما،الإسلامتعاليممنليسالحظر

92كاذبا؟"اإليهالمنتمينعنادافعأمصادقا،الإسلام

حقوقهابممارسةالمراةمنالإسلامموقفحلميهدىالدكتورةوتعد

واجباتمنجعلقدالإسلامكانا"إذا:تقول،العامةالحياةفيبمشاركتهاإقرارا

فيحقهاتمارسأنلهاواباحالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرالمرأة

يقتضىوغيرهاالأعمالهذهممارسةفإنالعقود،تعقدوأنبأموالهاالتصرف

81ص-اليالغز-اةالمرقضايا-72

81ص-اليالنز-المرأةقضايا-28

81ص-المرأةقضايا-92
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المجتمعفيالمراةمخالطةتعنىوالمشاركة،العامةالحياةفيالمراةمشاركة

المرأةمحافظةمعوذلكوممارستهاالأعم!هذهأداءمنتمكنهامخالطة

03"االمخالطةهذهآدابعلىوالرجل

الغربيةالأهدافبتلاقيالإقرارمنابعدهوماإلىالباحثةوتمضى

استعادةإلاهيمامجدداالمرأةتقودهاالتىالثوراتبأنالقولإلىوالإسلامية

الثوراتانالسخريةإلىيدعو"ومما:تقول،برسالتهالإسلامحققهالمطالب

مصركيوأبرزهاالإسلاميالعالمفىقامتالتيالنسائية

للمرأةالإسلاممنحهاحقوقمنسلبماباستردادتطالبثوراتهي

13"امسلوبابعضهاالانحتىيزالولا،الزمانمنقرناعشراربعةمنذ

النزعةإنسانيكانالإسلاميا"التشريعأنسبقمماوتستخلص

فقد،منقوصةغيركاملةحقوقها-منهاثورةدون-للمرأةقررحينوالعدالة

باللفظالمساواةمبدأفقررمختارا،طانعاواحدةدفعةحقوقهاالإسلامسلم

23جليا.ا"واضحاشيءكلليكون،والنص

إليهتذهبماتنكرأنهافرغم،وسطاموقفاالدراساتبعضوتقف

ماأيضاتنكرعظيما،فساداوتعتبرهاالمرأةبشأنالغربيةوالرؤىالمؤتمرات

وهيالإسلاممنأنهابعض!يظنسلوكياتمنالإسلامىالمجتمعيمارسه

قضايامعالجات"اثارتني:عكاشةد.محموديقولشىء،فىالاسلاممنليست

ومذاهببأفكارمتأثرةشخصيةآراءمنالمتحدثونيراهبماالمعاصرةالمراة

المعاصرةقضاياهاويعالجالمرأةمصالحيحفظعامابشريانسقاتمثللا

آدميتها،وتحترممنزلتهاوترفعحقوقهاوتحفظسعادتهاتحققصحيحةمعالجة

للمراةواحتقارعظيمفسادباطنهاوفى،القولزخرففيآراءهمويعرضون

لاوماالرجلفيليسممابهتعالىاللهاختصهاوعفافها.ومالكرامتهاوإهدار

الأمرحقيقةفيوهمبحريتها،ملحوحينالقوللهافيزورونسواها،عليهيقدر

286ص-حلمىد.هدى-تكونانالإسلامبربدهاكماالمراة-30

7ص-تكونانالإسلاميريدهاكماالمرأة-3؟

7ص-تكونأنالإسلاميريدهاكماالمرأة-32
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وأبسوءموتوراتنساءلذلكويجندوننفسها،عنويخدعونهابها،يعرضون

بأفكارمضللاتنساءاو،صالحاتزوجاتيكنأنعنعجزننساءأودنس،

البدانيةالجافليةبدعوىيدعوقسوءمنبتمنحسناواتنساءأو،هدامة

لأنفسهنأقمنعابداتمؤمناتعفيفاتنساءويحسدن،بالإباحيةالنساءويغرين

1133والولدالعفةنعمةعليهنفابين،مستقرةصالحةبيوتا

الإسلامإلىجهلعنالناسينسبهماروعنى"ولقدقائلا:يمضىثم

إلاوليست،المرأةحقفيمشينةوأقوالمتعسفةوأفعالمذمومةسلوكياتمن

المتخرصينخرافاتاوموروثةبدانيةرواسبأوموضوعةاجتماعيةتقاليد

43،،.والمشعوذين

ثم

،
لا

!د-.+"+!كt!ح"!ب

+.ص

ف!ننبق

صه-الإسلامفيالزوجةحقوق-

صه-الاسلامفيالزوجةحقوق-

38
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الثالقالفمل

لهشتركةععلوأحن!ةالتقا،نقا!

عمليةالعربيةالمرأةاوضاععلىاجريتإحصانيةدراسةتفسر

ذإ،الاجتماعيةوالتقاليدالفرديالطموحبينما،المراةتعيشهاالتىالتأرجح

تشكيلفيجوهريادوراوالتقاليدللعاداتأنالإحصانيتحليلنامن"يلاحظ

أيضا،العربيالرجلليشمليمتدالأمرإنوحتى،العربيةالمرأةشخصية

وفقدانالهويةفقدانفيفعالةمساهمةتساهمالمتبعةوالتقاليدالعاداتفجملة

مناكثرالمراةأوضاعفييؤثرانالعنصرانوهذان.الشخصيةاستقلال

بينمتأرجحاتالعربياتفالنساءوذاكهذاومع.الرجلأوضاعفىتأثيرهما

35"ارفضهاأوالمتبعةوالتقاليدالعاداتجملةقبول

"علىقائلا:وحدها،المرأةتخصلاالمشكلةأنالدراسةوتوضح

شريكالآخرونلهايختارانتحبذلاأنهاالبحثعينةفنةاعتقادمنالرغم

لاوالأمرغيرها.لهايقرهماوتقبلالأمرنهاي!ةفيللعادةتنصاعانهاإلاحياتها

انهاايضاالمرأةوترىأيضاالرجلليشمليمتدبلفقطالمرأةعلىيقتصر

الثروةتفتيتحسابعلىذلككانوإنحتىالأسرةخارجمنالزواجتحبذ

عليهائفرضهاالتىالأوامرإلىاخيراتنصاعولكنها.الأسرةبهاتتمتعالتى

63"اوالتقاليدالعادات

ترسملاوالمر(ةالإسلامعنالدراساتمنكثيرافإنالمؤلفوبتعبير

وبينالنظريالصعيدعلىللمرأةحقوقمنالإسلاماقرهما"بينالمقابلة

73"...العصور.مختلففيالإسلاميةللنظرياتالفعليةالممارسة

165ص-ظاهرجم!احمدالدكتور-العربيةالمرأة-3د

166ص-العربيةالمرأة"36

4ءص-العربيةالمرأة-37
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قدرتهمعدمهيبالإجم!العربالكتابفيهايقعالتىالكبرىوالمشكلة

العملية.وتطبيقلانهاالنظريةالحياةبينالتفريق

أفقثتالتيالتاريخيةبالتراكماتولكنالإسلامفيليستالمشكلة

بنفسهائقتهاالمراة

اللطيفالدكتورعبديؤكدالتاريخعبرالمراةلوضعتحليليةدراسةوفي

مكانةفيالنيرةوهداياتهاالإل!ة،الإسلاميةالرسالة"اموقفانقصابياسين

تجاهلوتم،بالتدريجتشوهتقدالمكانةتلكأنإلا،بالرجلومساواتهاالمرأة

تدريجياوالعصبيةوالذكوريةالقبليةالتصوراتوطغت،السماويالهديتعاليم

العربيةثقافتنااصبحتوحتى،والحرملكالحريمعصرإلىوصلناحتى

3"الجنسينبينتفرقالحالية A

النصمنالمساواةدلالةيحملماالإحصاءبلغةالباحثويسوق

المراةتتناولآيةمانتىمنيقربماالقرآنيالنص"ايحويحيث،القرآني

منذسواءفهماوالمراةكالرجلللمرأةالكريمالقرآنوينظر،بالرجلوعلاقتها

93"الخليقةبدء

"الإسلاميةالكتاباتهذهمنالكثيرعلىيغلب"يكادبأنهالقولويمكن

علىبالردالمنشغلة،والدفاعيةالانفعاليةالحالة"االمراةبشأنالمعاصرة

المر(ةحولالإسلاميةغيروالكتاباتالأقلامتئيرهاالتيوالإشكالياتالشبهات

خاصة.بصورةالإسلاميالخطابفيالمرأةوحول،عامةبصورة

الموقفعندفاعاالكتاباتمنالنمطبهذاالانشغ!مهماكانوإذا

المعرفيةالإسلاميةالرؤيةبلورةعلىالعملذلكمنالأهمفإن،الإسلامي

4""االآخرالطرفوحساسياتإشكالياتعنبعيداالمرأةلقضاياوالعملية

الكتابات"أغلب:أنوهيعجيبةمفارقةالميلادد.زكيويرصد

علىالناحيةهذهمنتفوقوالذيالرجلجانبمنجاءتالمرأةعنالاسلامية

301صص-قصابياسيناللطيفعبدالدكتور-التاريخعبرالممرأة-"

20013،1صص-التاريخعبرالمراة-

42صالمرأةبممممالةفيالثينيالتفكيرتجديدوالمراةالإسلام-04
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التوثيقيةالأعمالفيواضحةبصورةيتكشفماوهذا،نفسهاالمرأة

والببليوغرافية.

كتابهفيشفيقمنيرالأستاذيستعرضحينالمفارقةهذهوتظهر

المعاصرينالإسلاميينآراء"والتحدياتالمعاصرالإسلامى"الفكرالتوثيقى

4ا"اللنساءفقطورأيينللرج!ر(ياوعشرينواحدإلىويشير،المرآةعن

المؤتمراتدعاةقاطرج!نهىالدكتورةالإسلاميةالكاتبةتتهموبينما

فيالمرأةصورةيشوهواان"ايحاولونعلمانيونبأنهمالمرأةبشأنالدولية

بنظرهمفالإسلام،الجناحمكسورةالحقوقمسلوبةوكأنهاويظهروهاالإسلام

الظلمعلىتقومبينهماالعلاقةوجعلالحقوقفىالرجلوبينبينهافزق

قراءةنظرهموجهةمنيستدعيالذيالأمر،والمودةالسكنعلىلاوالاستبداد

الدوليةالاتفاقياتأعطتهاالتىالحقوقمراعاةعلىتقومجديدةقراءةالدين

هذهمعتتوافقكيالثابتةالشرعيةالنصوصمفهومتعديلومحاولةللمرأة

بالتخلفالإسلامييننظراءهمالدوليةالمؤتمراتدعاةبعضيتهم،"الاتفاقيات

والرجعية.

بعيدا،مشتركةعملصيغةإلىوالتوصل،الاشتباكفضفيورغبة

مؤتمربينهامنالثقافيةالفعالياتمنعددعقدتمالاتهاماتوتبادلالتشاتمعن

والطفلللمرأةالعالميةالإسلاميةاللجنةعقدتهالذي"االإسلامفيالمرأةتحرير"

تعانيالتيالإشكالياتلمناقشة3002فبرايرفيبالقاهرةالقلمدارمعبالتعاون

عبدللأستاذالرسالةعصرفيالمرأةتحريرموسوعةخلالمنالمرأةمنها

.المرأةلإشكاليةالوسطيةالنظرةتمثلوالتىاللهرحمهشقةأبوالحليم

ناقش،يومينواستمر،والباحثينالعلماءمنعددالمؤتمروحضر

الغربىالمنهجينبينالمرأةتحريرحولتدورالتيالأبحاثمنالعديدخلالهما

52صوالمرأةالإسلام-41
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النبوةعهدفىومشاركتها،الإسلامفيالرجلوبينبينهاوالمساواةوالإسلامى،

قضاياها.حولتدورالتىوالشبهات،المعاصربدورهامقارنة

الفكروتطوروأفكارها،الأنئويةللحركةنقديةقراءةإلىبالإضافةهذا

وافقالافتتاحيةالمؤتمرجلسةفيكلمتهوفي.الإسلاميالع!مفيالنسوي

المرأة"تحريرموسوعةطبععليالأزهرشيخطنطاويسيدمحمدالدكتور

متناولفيتكونبحيث،شعبيةطبعةفىالأزهرنفقة"اعليالرسالةعصرفي

الموسوعة.تحملهالذيالمعتدلالفكرلنشرمحاولةوذلك،الجميع

معالإسلامبهاتعاملالتىالوسطيةالنظرةإليطنطاوي.دوأشار

الخلقية،والفضانلالشرعيةالتكاليففيالرجلوبينبينهاوالمساواة،المرأة

فىودورهاالمرأةفكرعليحجراوجمودايورفض،الإنسانيةالكرامةوفى

المجتمع.

فهبىالآخر،النصفوتربى،المجتمعنصفهيالمراةانوأضاف

الأجي!.تربيةعلىوالأقدرالأصلحبفطرتها

الرجلبينيفرقلاالشرعانالقرضاوييوسفالدكتوروأكد

تكاملهما،إلىيدعوالقرآنيالنصأنكما،للاثنينموجهةفالتكاليف،والمرأة

منهمافلكلوصراعهما،تنافسهماإليالعلاقةتصويرالغربيحاولكماوليس

للآخر.المكملدوره

خديجةالسيدةهيامرأةصوتكانالرسوليساندارتفعصوتفأول

سميةدمكانالإسلامعندفاعاسفكدمأولأنعنفضلاعنها(،الله)رضى

عنها(.الله)رضى

منالأولي:مرتينظلمتالمسلمةالمرأةأنالقرضاوي.دوأضاف

المرأةتمارممهالعاداتأعميتقليدمنوالثانية،متخلفوموروث،جاهليةتقاليد

نإحيثالشرعبهأمرماوضد،المرأةطبيعةضدالأمرينوكلا،الغربفي

الأموربعضباستثناءالحياةمناحيكلفيللرجلاساسشريكالمرأة

الأنثويةبالقضاياالمرتبطة
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تحريربأهمي!ةالأسبقالإعلاموزيرالمجدأبوكم!أحمدالدكتورونوه

هناكإنحيثالمسلمينبعضلديالارتجاعيةوالأفكارالجامد،الفكر

تقررانهالدرجة،التطرفحدإليتصلنظرةللمرأةتنظرإسلاميةمجتمعات

والثانيةزوجها،لبيتالأولي،مرتينإلابالخروجللمرأةمسموحغيرأنه

لقبرها.

وجدت،الحريةوجدتفإذا،وعقله،الإنسانحريةأهميةإلىوأشار

فيالإسلاميةفلشعوب،فضيلةأيتحضرلمالحريةغابتوإذا،الفضانلسانر

الحقيقبة.الحريةعلييقومحقيقىإصلاحإليحاجة

من"اتحرير"جاءتكلمةأنإلىابراهيمالدينعزالدكتوروأشار

لحقوقها،وهضم،وظلمإجحافمنتعانيهناكالمرأةكانتحينماالغرب

"ا.الجديدةالمراة"اكتابهفيغربيةمرجعيةمنالمقولةورددأمينقاسموجاء

اشاروالشبهاث"...النموذج:للمرأةالإسلامي"التحريربحثهوفي

رصدواوالطبقاتالتراجمعلماءأنإليالإسلاميالمفكرعمارةمحمدالدكتور

عطاؤهاوتميز،النبوةمدرسةفيتربتالتىوالنخبةوالصفوةالأعلاماسماء

آلافثمانيةنحوأسماءرصدوا،والصحابياتالصحابةمنالميادينمختلففي

النساءمنالفمناكثرهناككانهؤلاءبينمن،الصفوةصفوةمن

اكئروالريادةالقيادةمراكزإليدفعقدللمرأةالإسلامىالتحريرأناي

أقل!فالإسلاميالتحريرثورةإبان،الصفوةمنثمانيةكلبينمنواحدةمن

منثورةأيفيالنسانيةللرياداتنسبةأعلىوهي،الزمانمنقرنربعمن

والنهضاتالثوراتتاريخعبرالحضاراتمنحضارةأيةأو،التحريرثورات

علييجتمعانواللادين!الدين!الطرفينمنالغلاةان..وأضافوالحضارات

الولاية،،الشهادة،الإرثمثلوإنصافها،المراةأهليةحولشبهاتإثارة

القوامة.

مكارمالدكتورةحددتالإسلامفيالجنسينبينالعادلةالمساواةوعن

،والعدلالمساواةمعنيالأزهربجامعةالمساعدةوالنقدالأدبأستاذالديري
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بينالموازنةأى،والتوازنالوسطيةيعنيوالعدل،المثلثعنيفالمساواة

نأهذاويعنيالاخر،ضدأحدهماإليتحيزاوميلدونالمتنازعينالطرفين

متكاملانولكنهما،مختلفثنانيوجلعزالموليخلقهماكماوالرجلالمرأة

بينهمايتحققحتىومميزاتخصائصمنالآخرعندلمامنهماكليفتقر

"والأمانالسكن

الفكرفىوالمرأةالرجلبينالمساواةقضيةإل!مكارم.دوأشارت

منأكثرمنذوتتشعبتتغير،لها،ملامحلافضفاضةيطرحهاإنهحيثالغربي

.الزمانمنقرنين

نأالأزهربجامعةالمقارنالفقهأستاذةصالحسعادالدكتورةوأضافت

تياراتثلاثةتتجاذبهاالمسلمةالمرأة

وظيفةولابيتها،داخلإلاللمراةمكانلاانانصارهيري:الأولالتيار

لعودةويدعو،الرجلرغباتوتلبيةالأبناء،وتربيةالخدمةإلادورولالها،

التعليم.منعليادرجاتنالتأنبعدالبيتإلىالمرأة

الحقوقفيمطلقةومساواة،للمرأةكاملةبحريةيطالب:الثانيالتيار

وتجاهلإنكارحدإليالتيارهذاوأنصارأصحاببعضويشتط،والواجبات

والمرأةالرجلبينالخلقيةالفروق

جديرةبشريةنفسالمرأة(نيرىالوسطيالتيارهو:الثالثالتيار

هذهمنللمجتمعحرمانإهدارهاوأنبالتقدير،خليقةإنسانيةوطاقة،بالاحترام

.الإسلاممبادئإطارفيتوجيههاأمكنإذاالطاقة

،النبوةعهدفيللمرأةالعامةالمشاركةعنبحثهاخلالمنوذلك

.المعاصرةالمسلمةالمراةودوروواقع،الازدهاروعصور

فىالمرأةبشئونالمهتمالعراقيالباحثالكرديأمينمثنيأوضحكما

بأنهاالراديكاليةالأنثويةعرففى،"وتاريخهالأنثويةمصطلح"مفهومبحثه

أواخرظهرت،والتياراتالأفكارمتعددةاجتماعيةسياسيةفكرية؟حركة

بينالعلاقاتبنيوتغيير،والثقافيالاجتماعيللتغييرتسعى،الستينيات
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أفكارهاوتتسم،استراتيجيكهدفالمطلقةالمساواةإليوصولا،الجنسين

تقديمإليف!تووعداءهما،الجنسينصراعوتتبنيوالشذوذ،بالتطرف

الجنسين.وعلاقاتوالئقافة،،والتاريخ،واللغة،الدينعنجديدةقراءات

لتصورنا،الأقربهوالوسطىالتيارضوءفيالمراةمعوالتعامل

الإحساسبدونالغربيةالأفكارمعحرجبدونالتعاولعلىقادرتصوروهو

رؤيةعلىالقادرالموقفهذاكثيرةإسلاميةكتاباتوقفتوقدما،بازدواجية

المرأةوهي،الأساسالقضية

فيالمر(ةتحصدهانيمكنوماالأساسالقضيةيعلىالذيالموقفهذا

للردكوسيلةمؤتمراتلعقدالحاجةدون،أيديولوجيةخلافاتايةعلىالواقع

قائمة،فهىعنهاسكتاوأعلنتفالاتهامات،ضمنيةاومعلنةاتهاماتعلى

هيهل،العربيالعالمفىالمرأةوضععلىالاستفهامعلاماتفيوتتمثل

حدثوإذا؟الميراثهذاعلىللسطومحاولاتأيةدونميراثهاعلىتحصل

هذاتحقيقلهاتضمنأنتستطيعجهةهناكهلضمنا،ميراثهاعلىالسطووتم

بأنهاتحسهل؟السياسيةالممارسةمنحظهاالمرأةتنالهل؟بسلامالمطلب

هل؟واجباتمنعليهماوعليها،حقوقمنللرجلمالهاالأهليةكاملمواطن

اهت)ردقمنالانتقاصمنبهاالمحيطينمنمحاولةأيةبدونعملهاتؤدي

التعليم؟فيوالمرأةالرجلبينتمييزهناكهل؟والذهنيةالعقلية

مااساسعلىوليسالواقعأرضعلىيتحققبماتقاسالمسألةإن

حاولوإذا،الواقعارضإلىتصللا،نبيلةمبادئمنكتبنافيندخره

والأحاديثالآياتنتلوذهبنا،الواقعفىيتحققلامارصدالآخرون

فيوهتفنا،الحقوقفيللرجلمساوككائنالمرأةعنتتحدثالتيوالنصوص

سماويدينمنعلينابهاللهأنعمبماطوالبسنينسبقناكملقد:هؤلاءوجه

المرأةينصف

التىالظاهرةوهي،المرأةلقضيةالموضوعيةالمعالجةافتقاد"إنحقا

أوجدتالانحتى"االمرأة("تحريركتابأمينقاسمأصدرأنمنذلازمتها
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السلفعهدإلىالمسلمةبالمراةيعودواانيريدونالمحافظينبان)نطباعا

الخالاختلاطوعدمبالنقابتتعلقمروياتمنيوردونهماتطبقوان،الصالح

الأوربيةكالمرأةتكونأنالمسلمةللمرأةيريدونالمرأةتحريرانصاروإن،

24ا".الزمنهووالزمن،المراةهىفالمراةبسواء،سواء

عالمنافيالمراةشؤونعلىالقانمونيعيشهالذىالسيناريوهوهذا

ذاته،السياقفييؤكدالذيالبنا،جم!المفكريرسمهكماوالإسلاميالعربي

عنالأوربيالأعلىالمثلإنمجتمعنا،معتتلاءملاالغربيةالممارسات"بأن

وإنه(عامة)والدينيةالإسلاميةالقيممعتتلاءملاإلجسدحريةونظرية،المرأة

المجتمعفىالأوربيةالنسانيةالممارساتمعظمجاءتالنظريةهذهعن

بهجاءتماكلأنيعنىلاهذاولكننتقبلها،أنيمكنفلاثمومن،والحياة

عظمى،إنجازاتالأوربيةالحضارةففي،نبذهويتعينسيئالأوربيةالحضارة

فيهاأسهمكماالقدماء،المصريونفيهااسهمفقدخالصةأوربيةليستبعدوهي

(43)"المسلمونالعلماء

"إنيقول،الغربيةالأفكاروراءالانسياقفكرةالبنايرفضهناومن

الرفضوهذاأيض!،مرفوضةالتجاهلأوفكرةؤلكن،مرفوضةالانسياقفكرة

الت!الأمرقوةمنمبرراتهلهأنكماالموضوعيةالنظريةمبرراتهلهالأخير

نجمعأنالنهانيةالأحكامإصدارعندالخيرمنيكونثمومن،تجاهلهايمكنلا

منمعنايتفقوما)ص(الرسولمارسهوما،القرآنإليهوجهنامابينما

.(44)الأوربيةالحضارة

فاطمةالكاتبةئؤكدالنساءحقوقعلىالالتفافحوللهاتفسيروفى

حقوقحولاليوميتمحوروالتعدديةالديمقراطيةحولالنقاشإن"المرنيسي

183ص-الإسلامىالفكرررارالبناجمال-الفقهاءوتفحمدالقرأنتحريربينالمسلمةالمرأة-"2

192ص-ةمل!سلاالمراة-"3

192ص-المسلمةالمراة-"!
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الخارقةالقوةالنساءلحقوقالمتطرفينرفضويفسر،العربيةالساحةفيالنساء

خلالوبروز،هن،القمعضدللمقاومةكدعائمالمسلماتالنساءعليهاتتوفرالتى

.4"اهالمدنيالمجتمعفيأنفسهنيفرضنكفاعلاتالتسعينيات

شئونعلىللقانمينتوضحوهيتصرخرضوانزينب.دوتكاد

الشرعمسارعنالعرفبهوانحرفتعطيله!طحق"للمرأةقانلة:،المرأة

هذا،الرسالةبدايةمنذللمرأةوتعالىسبحانهاللهمنحهامكاسبفيهوأهدرت

وكنوعللمراةخالصاحقاوتعالىسبحانهاللهقررهالذىالمهربهأقصدالحق

فيفتجدمعهالعلاقةتنفصمقدمستقبلابهتواجهللزوجةالإجباريالتامينمن

منزلتأثيثميزانيةفيالمهرإدخالوإنحياتهاءعلىلهاعوناالمدخرهذا

نإبل،الإسلاميفرضهولاالعرفبهجرىتطوعيتصرفهوالزوجية

بمستوىلائقامجهزامسكناللزوجةيهيئأنالزوجعلىأوجبالإسلام

الاجتماعى.الزوجة

قررهاالتىبالصورةالمرأةإلىالحقهذالعودةندعوفإنناولهذا

هذافيووظيفتهالتشريعحكمةمن!نالذيالعرفمجرياتعنبعيداالشرع

(46إ!جملا

وأعطىالتركةتورثكماالنساءوراثةنظامألغىالإسلامجاءعندما

عدةتقضىانبعد،بالمعروفتشاء،مابنفسهائفعلأنفيكاملاحقهاللمرأة

المتوفى.

كانكماالنساء،عضلعنمشددانهياالرجالالإسلامنهىوأيضا

إليهتردأوفيرثهاتموتحتىيعضلهابعضهمكانحيث،الجاهليونيفعل

أيها"ياقالحينمشددانهانياذلكعنتعالىاللهفنهىمالها،تعطيهأوصداقها

93ص-أزرويلالزهراءفاطمةترجمة-المرنيسىفاطمة-الغربإلىترحلشهرزاد-"ى

265ص-رضوانزينبد-والتجثيدالموروثبينالمرأة-46
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ماببعضلتذهبواتعضلوهنولاكرهاالنساءترثواأنلكميحللاآمنواالذين

(95)النساء"آتيتموهن

قولهفىالآباءحلانلنكاحعنمشددةبصورةتعالىاللهنهىوأيضا

فاحشةكانإنهسلفقدماإلاالنساءمنآباؤكمنكحماتنكحوا"اولا:تعالى

(22)النساءسبيلا"اوساء

كانماليلغيالثلاثةالتشريعاتهذهعلىالكريمالقرآننصوهكذا

74يتبعهاوماالنساءوراثةمنالجاهليينعندمعروفا

زوجاتويقصديسميهنكماالمكىالمجتمعسيداتبينمقارنةوفي

العربية،الحكوماتفياللقبهذاحائزاتوبين،النساءمنبيتهوآلالنبي

السياسى،للتاريخيخطئلامحركا"اتشكلالمراةأنخليلد.محموديؤكد

صياغةفيدوراتلعبالتىوالشخصياتالزعماءبحياةيتصلفيماخصوصا

خديجة-السيدةدورقراناإذابسهولةذلكنفهمأننستطيع،الشعوبمصائر

زواجهإلىبادرتفقد،وسلمعليهاللهصلى،النبيحياةفى-عنهااللهرضي

لهايكونسوفالشخصيةهذهان،الآت!أوراقفيتقراكانتوكأنهابعثتهقبل

48."اكانوقدقومها،فيعظيمشأن

العالمفيالمرأةأوضاعمقارنةيرفضونالمفكرينمنالكثيرإن

نأنستطيعفلن،نتجنبهأنيمكنلاهذاولكن،الإسلاميالعالمفيالمرأةبوضع

هناكأنبدعوىالأخرىالمجتمعاتفيالمراةإليهوصلتعماالآذاننصم

اليومالمرأةحقوقإن:سؤالعنإجابةفيمهريزيمهدييقول،خصوصية

الفقهفيالمرأةحقوقمننجعلوأنبدلاحدأيفإلى،معقولحدإلىوصلت

العالمية؟للحقوقمطابقة

53ص-والتجديدالموروثبينالمراة-47

133ص-خليلمحمودد-والشعبالدولةدين-(8
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بهيرضىلماموافقالدينامانجعلبأنيلزمناشيءلامهريزي:يقول

اللهعندمنهوالدينهذابأنسلمنامتىلأنا،بهيرضونلاأوالاخرون

الآخرينرضىيهمنافلاوخالد،مسلم،قطعيحكمهوالحكمهذاأنوأحرزنا

49.رضاهمعدمأوبه

العربيالعالمفىالنساءعنالغربيةالتصوراتمنكثيرنعم

العربيةالتصوراتأنكمانظر،إعادةإلىوتحتاج،مغلوطةوالإسلامى

المرنيسى"د.فاطمةتؤكدهماذلكمنأيضا،مغلوطةالغربنساءعنالشعبية

ليس"تقولبعد،فيمالهمتسنىكماالحريميعرفوالمالجاهليةفىالعربأن

مدقعفقرفييعيشونالعربكانالإسلامطهورفقبل،الحريمآباءالعرب

بهيتمتعالذيبالامتيازيطمعونفكانوا،الحريمعلىبالحصوللهملايسمح

ويعدونه(الشرقفيالرومانية)الإمبراطوريةالأقوياءالبيزنطيونجيرانهم

حالما،الفارهةالسياراتاليومنستوردكماالحريمهذااستوردواوقدترفا،

ه..العظمىالقوىمصاففيالإسلاموضعهم

خطىعلىالرومان"سار:قائلةالفكرةتطورالمرنيسيوتوضح

كانتوإن،القومعليةلدىالنساءعلىوالحجرالحريمإنشاءفىالإغريق

15وتحرراحريةأكثرالرومانيات

الكلاسيكيةأثينانساءبينالوحيدالاختلافأنكورنيليوسعنوتنقل

مرافقةلهنويحق،الحريةمنبالمزيديتمتعنكنالأخيراتأنروماونساء

،الرومانلدىمعروفةالرقيقظاهرةوكانت،العامةالحفلاتإلىالزوج

لمتعةمتفرغاتالإماءوكانت،يملكهمالذيالسيدوقوةثروةيعكسوعددهم

السيد.25

103ص-مهريزيمهدى-المراةقضيةفيالدينيالفكرتجديدفيدراساتالمراةمسالة-"9

79ص-محصنونأنتمهل-!"

69ص-محصنونأنتمهل؟ر

69ص-محصنونأنتمهلد2
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الخوف:والديمقراطيةا"الإسلامالمرنيسىفاطمةلكتابعرضهوفي

قضاياكانت"إذاانهزيدابوحامدنصرالدكتوريذكر،"الحديثالعالممن

الانطلاقونقطة،الأساسيالاهتماممحورتمثلوالتاريخالواقعفيالمرأة

هذاأنالخطابهذافيلافتهوفمماالمرنيسى،فاطمةخطابفىالجوهرية

وقادر،الشاملةالإسلاميالعربيالواقعأزمةاستحضارعلىقادرالمحور

35تكثيفهاعلى

معوالحوارالثقافيالتبادلبروحالغربمعالتعاملعلىالإقبالإن

الوثائقفيالنظرإعادةإلىيقودناسوفحياتنافيجميلهومابكلالاحتفاظ

جيدا،يقرأوهاأندونالبعضمنهايتوجسوالتىبالمرأةالخاصةالدولية

ضدالتمييزعدمعنعامبشكلالسيداواتفاقيةتتحدثفيها،النظرويمعنوا

الدينمعيتناقضلاوهذا،والمرأةالرجلبينالمتساويةالحقوقوعنالمرأة

فىالمسلمينعلماءاوردوقدوالآيات،الأحوالمنحلبايالإسلامي

فيوالمرأةالرجلبينالتامالتساويبوضوحيؤكدماالمرفقةالنصوص

الإسلامية.الشريعةفيوالواجباتالحقوق

منعددفيالاتفاقيةعلىتحفظاتهاالإسلاميةالدولمنعددأبدتوقد

الأولىالنقطة16والمادة(4)فقرة15والمادة(2)فقرة9المادة:المواد

ويجبللجدلمثيرةتعتبركنصوصأنهاشكولا.(ز،د،)جوالفقرات

الإسلامي.الدينمعتلاؤمهامدىفيوالبحثحولهاالهادئوالنقاشالحوار

الإباحة،الأمورفيفالأصل،الإسلاميالدينعنالحديثفيولكن

النظروفبىالتاويل.يحتملولاصريحتحريمنصفيهيوجدلمماخصوصأ

وأتحزمصريحةنصوصالإسلاميالدينفيلايوجدفإنه،16و15للمواد

والتى15المادةمن(4)الفقرةأنإلىبالإضافةالمواد.تلكمحتوىتمنع

الأولالعدد-العربيةالمرأةبكتببالتعريفمتخصصةفصليةنشرة-العربيةالمرأةدار-نور-ى3
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الشرعسمحفقد،والسكنالتنقلفيالرجلكماالمراةوحريةحقوقعنتتحدث

السفربجوازالمسلمينالعلماءكبارأفتىالتنقلموضوعففي،بذلكالإسلام!

أسهلالسفرلأنوذلكالحبئ.إلىالسفرفيذلكفيبمامحرمدونوالتنقل

تسكنالنساءانالحالفواقع،السكنحريةبخصوصأماقبل.ذيمنأمنوأ

الحالي،وقتناوحتىوالسلامالصلاةعليهالرسولأياممنذشئنوحيثوحدهن

ولمللنزو.خروجهمأوأزواجهنسفراوالطلاقأوالترفلبسببإماوذلك

ذلكعنالرسولنهىأنيسبق

الحقوقعنتتحذث)ج(فالفقرة1البندفي16المادةعلىالتحفظأما

لاالفقرةهذهأنوالحقيقة،فسخهوعندالزواجأثناءالمتساويةوالمسؤوليات

الزواجعقدفيالحقلهاالزوجةإنحيث،الإسلاميةالشريعةمعتتعارض

فقد،الزواجعقدلفسخبالنسبةالأمروكذلكالعقدفيتريدالتيالشروطووضع

للرجل.الطلاقكماللمرأةبالخلعالشرعسمح

بوصفهماوالمسؤولياتالحقوقنفسعنتتحذثوالتي)د(الفقرةأما

وفيبأطفالهما،المتعلقةالأمورفي،الزوجيةحالتهماعنالنظربغض!أبوين

الأو*ل.الاعتبارالأطف!لمصلحةيكونالأحوالجميع

الشخصيةالحقوقنفسعنتتحذثوالت!)ز(الفقرةبخصوصأما

العمل،ونوعوالمهنةالأسرةاسماختيارفيالحقذلكفيبما،والزوجةللزوج

علىوالاتفاقللحوارالزوجينلكلاالفرصةتدعالفقرةهذهأنالواضحمنفهنا

معالحواروحتىبلالزوجينبينوالحوار.الحياتيةلأمورهمامناسبأيريانهما

كليهماحقيخصفيمااما.الإسلاميةالشريعةفيومطلوبواردالأعداء

هناكطبعأ.متفقينالزوجينكلامادامالمشكلةفما،العملونوعالمهنةباختيار

نإيقولمنأماعليهللرذمجالأليسوهناأصلاالمرأةعملفكرةيرفضمن

فهلاجتماعيأ،أودينيأمحرمةأعمالعلىإقبالهاللمرأةسترخصالفقرةهذه
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نأتريدمنهل،الأهموالسؤالللرج!؟مسموحةالأعمدتلكانذلكيعنى

واعنهاالدولةتحفظاترفعستنتظرمحرمةاومرفوضةمجالاتفيتعمل

عدمها؟إ!منالمصادقة

الرجلكماالمرأةبحقوالخاصة،(2)الفقر9المادةيخصفيمااما

بالسياسةعلاقةلهبل،بالدينعلاقةلهفليسلأطفالهماالجنسيةبمنح

الدولية.والعلاقات

ثم

A
w

بء+كا+،ط"+-لإبم

م!ئب!ق

ثعتدين
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الرابعالفمهل

لمؤلقراقواةلمرأاحولاقشهافى...يقاولورجالالمفقفون

منمختلفةفعلردودالمرأةبشأنالدوليةالمؤتمراتعقدصحب

جاءتوقد،متعارضةالأحيانمنكثيرفيبدت،دينورج!مثقفينجانب

تصورهمومدىاصحابهارؤيةعنتعبركت!اباتبينماالدينرجالىآراء

إسلامية،إفتاءودوردينيةمؤسساتمنانطلقتآراءوبين،الإسلاميةللرؤية

الغربيةالبرامجآخرونتبنىبينماالدينيةالمؤسساتإلىمثقفونانحازكما

توفيقياموقفاثالثفريقووقف،الدوليةالمؤتمراتطرحتهاكماالمرأةلتمكين

التيبصورتهاالنصوصعرضالفصلهذافىاردناوقد،وذاكهذابين

بها.خصناالتيالشهاداتاضفناكما،الأصليةمصادرهافيجاءت

الشيخسماحةثحذيرالقارئيديبيننضعهاالتيالتاريخيةالآراءومن

فيه:قالوالذي1995بكينمؤتمرمنبازبناللهعبدبنالعزيزعبدالعلامة

(177)فيمادة(362)المتضمنةالمؤتمرلهذاالمعدةالوئيقةعلىواطلعت

مخاطربيانفيالإسلاميالعالمبلدانعلماءمنعددمننشرماوعلى.صفحة

المسلمينوعلىعامةالبشريةعلىشرورمنعنهينجموماالمؤتمر،هذا

لمؤتمرامتدادهوالمذكورةالوثيقةواقعمنالمؤتمرهذاأنلناوتأكد،خاصة

وقدهـ،4151عامالثانيربيعشهرفىالقاهرةفيالمنعقدوالتنميةالسكان

العالملرابطةالتأسيسىالمجلسوقرارالعلماء،كبارهينةقراربشأنهصدر

المؤتمرإدانةالقرارانتضمنوقد،واشتراكيبرئاستيكا*هما،الإسلامي

لما،وسلمعليهاللهصلىولرسولهلثهومعادةالإسلاملدينمناقضبانهالمذكور

بهيميةقطعانإلىالمجتمعاتوتحويل،للحرماتوهتكللإباحيةنشرمنفيه

المذكورانالقرارانتضمنهماآخرإلىمقاطعتهتتعينوأنه

or
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عليهسارالذيوالطريقالمسارنفسفيالمؤتمرهذاي!نيوالان

علىوالقضاءبالرجلالمرأةمساواةعلىالتركيزمتضمناالمذكور،المؤتمر

الوثيقةمسودةتبنتوقدشيء..كلفىوالمرأةالرجلبينالتمييزأشك!جميع

ضالةوأحكام،كفريةمبادئعلىالمتحدةالأمملهينةالعامةالأمانةمنالمقدمة

منها:ذلكتحقيقسبيل!ف

الدين،أساسعلىوالمرأةالرجلبينتميزقوانينايإلغاءإلىالدعوة

عنالأسرةوتكوينالمأمونةالجنسيةالممارسة:باسمالإباحيةإلىوالدعوة

بينالتمييزومكافحةالجنسيةبالأموروالشاباتالشبابوتثقيفالأفرادطريق

علىالقانمةالفوارقهذهتحطيمإلىوالشاباتالشبابودعوة،والمرأةالرجل

منالوثيقةئضمنتهماآخرإلىالمساواةدونعانقالدينن(و،الدينأساس

وسلخهاباجمعهاللبشريةبل،وللمسلمينللبشلاموالكيد،المبينوالضلالالكفر

والكرامةوالحياء،،العفةمن

جادالشيخوقعهوالذىبالقاهرةالإسلاميةالبحوثمجمعبيانوفي

مؤتمرعملبرنامجبواضعيالجراةبلغتقدانهجاءالحقجادعلىالحق

فيوزادواغيهمفيتمادوابل؟الخاسرةقضاياهمبترديديكتفوالمأنهم،بكين

المعنىإلىمعناهعنالكلمتحريفوفيبالألفاظاللعبفيموغلينلجاجتهم،

-,,GENDER،،كلمةكاستخدامهم،إليهيتطلعونالذي s>>المراتعشرات

الإنسانوتحويل،والأنوثةالذكورةبينالفوارقإلغاءإلىترميمحرفةبمعان

وسلامةالقصدببراءةالإيهاممعوذلك،بالأنثىهوولابالذكرهولامسخ،إلى

.الهدف

بالوقوفالبرنامجواضعويقنعلم،الأسرةتدميرإلىسعيهمخضموفي

الوالدينومطالبة،للمجتمعالأساسيةالوحدةأنهااعتبارفيالتشكيكحدعند

هذاواعتبار،الزواجطريقغيرعنللمراهقينالجنسيالنشاطعنبالتغاضى

جرأةفىنادوا-ولكنهمفيه؟يتدخلأنمنهمالأييحقلاشخصياأمزاالنشاط

لأنهعميقا؟مفهوفاإلاليسالدينيقرهالذيبالمعنىالأسرةمفهومبأن-فاحشة
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بينتكونأنويشترطالأعمار،مختلفبينالحرةالجنسيةالعلاقاتيتقبللا

فيحقهمالشواذيمنحلاولأنه؟الشرعيالإطارداخلوفىفقط،وأنثىذكر

والزوجية،والأمومةللأبوةالنمطيةبالأدوارويتمسك،بينهممنأسرتكوين

والروابط.القيودمنمتحررمجتمعإقامةيمكنحتىبهاالالتزاماستبعادويجب

فطالبواذلك،منأبعدإلىغيهمفىسارواالبرنامجهذاواضعيإنبل

بالسويةبينهماالوظانفوتقسيم،والمراةالرجلبينالعلاقةفيالجذريبالتغير

فيبينهماوالمساواةكالنساء،،،والدية"إجازةفىالرجالحقذلكبما

.مصدرهكاناياذلكدونيوقفالذيالقانونئغييرمع،الميراث

يفرضهماتماضايناقضالبرنامجواضعوإليهانحرفماأنريبولا

والرحمةوالمودةالسكينةمصدرهيالأسرةجعلمن،عليهويحرصالإسلام

والثقةبالثهالإيمانعلىالأجي!لتنشنةوخصئاحصيئاموئا*لتكونوإعدادها

ماتهذبحاسمةقواعدتحكمهماوالذينرعايةظلفيوحكمئه،حكمهفي

غيرميولمنعليهجبلتماوترعىغرانز،منالبشريةالنفسعليهطبعت

مكانهاالمراةتتبوأأنعلىالحرصمع،طارئةظروفوليدةأومصطنعة

وأفرادهاالأسرةعنمسنوليتهبحكمالقوامةعبءالرجلويتحمل،المرموق

ومتطلباتها

قالمنها،الشريعةوموقفالجندرمساواةحكمبشأنفتوىوفى

عليهيطلقماإلىالدعوةإن:المصريةالديارمفتيجمعةعليالدكتور

وتخالف،الفطرةتخالفتجربةإلىالبشريةتدعوالجندر((مساواة،،مفاهيم

قيممنالأديانعليهأجمعتماوتخالفبأسرها،للبشريةالحضاريالموروث

الداعينأولنكأذهانفيموهومةوئوقعاتخيالاتلمحضذلكوكل،ومبادئ

التيوتداعياتهمضارهيذكروالملأنهم؟المبدعالخي!مستوىإلىترقلم

غيراختلالإلىوتؤديربه،أمامقتلوهأنبعدنفسهامامالإنسانقتلإلىتؤدي

الإنسانحقوقعلىوتكر،العالمىوالسلامالاجتماعيالأمنفيمسبوق

،الحقوقهذهبعضتحققأنهامنأرادوهماعكسعلىبالبطلانالأساسية

http://www.al-maktabeh.com



جميغاالعقلاءيأباهابصورةالبشريالاجتماعخللإلىوآجلاعاجلاوتؤدي

مسلمين.غيرأممسلميناكانواسواء

كانتإذاانهبكينمؤتمرإلىالهنديالإسلاميالفقهالمجمعبيانوفي

والكرامةوالمنزلةالمقامفىوالنساءالرجالبينساوتقدالإسلاميةالشريعة

المهامتسوغلمفإنهاوغيرها،الماليةوالتصرفاتالزوجواختيارالتعلموحق

نرفضفإنناوعليهالأخر،منوقدرةكفاءة(كثرولهكليصلحالذيالدوروهو

عندمنوحياجاءتالتيوالسنةالقرآنلنصوصالمطلقتسليمناواقعمنبشدة

ودولأ،ومجتمعاتوأطفالأواسز)ونساءرجالأيصلحنابماالخبيرالعليمالله

ورسولهتعالىاللهعلىحرئاالقراراتهذهونرى،أنملةقيدذلكعننحيدولا

بل،الحنيفالدينثوابتمنالدفاعتوجبوالمؤمنين-وسلمعليهاللهصلى

كله.والمجتمعوالشيخوخةوالطفولةوالرجلنفسهاالمرأةعلىحرئا

فترى،متنوعةوقضاياهاالمرأةمؤتمراتمنالمثقفينمواقفوجاءت

السماويةالأديانإلىتنتم!رسميةجهاتتوجدأنهالقرشيسهيرالدكتورة

قضايالنخدممعهمالاتحادباستطاعتنا(والإسلاموالمسيحية)اليهوديةالثلاث

فيمحرمةهيمثلمالديهممحرمةفهي(الإجهاض)عملياتمثلمشتركة

غيرهاأوالطفلأوللمرأةسواءالقضاياهذهحولالتفاهميمكنوعليه،الإسلام

القضايا.من

التغيرعمليةقوةإلىيؤديقويتجمعمنوالتغيرالتأثيرلعمليةولابد

غيرلجهاتتابعةومؤتمراتحكوميةلجهاتتابعةمؤتمراتوهناكوالتأثير،

لجهاتالتابعةالمؤتمراتوتكوناللجمعيات(التابعةالجهاتمثلحكومية

أفضل،بشكلالمواضيعيدرسونمتخصصينبهالأنتاثيراأكبرحكومية

الذيالمؤتمرفىأوجدناانحدثوقد،العامالرأيفييؤثرونوبالتالي

وتوضيحالتأثيرخلالهمناستطعناكبيرا،إسلامياتجمعابكينفيحضرته

النظروجهات
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القرآنيةالنصوضمنالكثيرأنزاهدأنسالصحفيبئ!كلاويرى

الأدوارممارسةصعيدعلىثم،التكليفصعيدعلىوالرجلالمرأةبينتساوي

ا"والمؤمنونوتعالىسبحانهيقول،ء)وسحدعلىبالطرفينالمناطةالاجتماعية

المنكر،عنوينهونبالمعروفيامرونبعضأولياءبعضهموالمؤمنات

نإاللهسيرحمهماولئكورسولهاللهويطيعونالزكاةويؤتونالصلاةويقيمون

)التوبة("حكيمعزيزالله

بينالتعاونعلىالقانمالعلاقةلشكلتؤسسالنصوصتلكفإنوأيضا

الرفيعة.الأخلاقيةالقيموتتسيده،التكافليسودهمجتمعخلقبغرضالجنسين

والقانتينوالمؤمناتوالمؤمنينوالمسلماتالمسلمين"إنتعالى!ق

والخاشعينوالصابراتوالصابرينوالصادقاتوالصادقينوالقانتات

والحافظينوالصانماتوالصانمينوالمتصدقاتوالمتصدقينوالخاشعات

وأجرامغفرةلهماللهأعدوالذاكراتكثيرااللهوالذاكرينوالحافظاتفروجهم

()الأحزابااعظيما

.وحدهالصالحالعملمعيارهاالناسبينالمفاضلةانذلكمنونستيقن

ناإلىالصعيبيوسفبنتهدىالدكتورةتنبهنقديمنظورومن

ازدواجيةأشدهناكوليس،العربيةالمرأةقضايامعالتعاملفيازدواجيةهناك

ويتحدثيفتيالكللهاومرفوضمسموحهووماالمرأةعملطبيعةمشكلةمن

منولابدلهاراىلاعاقلغيرسفيهكاننوكانهاالمراةالشأنصاحبةعداما

عليهاالوصاية

الاسواقاطرافوفيالنساءمباسطوفىالشارعفىبانعةتعملفحين

ومسموحعاديفهذاومضايقلألهمالبشرولتقلباتالجويةللتقلباتنفسهامعرضة

ذلك..ذكراوالشكوىعدمبدليلمشكلةأييوجدولا

محترمبهاخاصمحلفيعامسوقفيبانعةتعملعندماولكن

الاختلاطمساوئن!صوالتحدثالاعتراضاتتبدأفهناالشرصيحجابهامرتدية

للرجل.المرأةبيعومساوئ
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المرأةضدالعنفعنحمادالعابدينزينسهيلةالدكتورةوتكتب

بلاالعالمدولجميعفي،فالمراةعالميةظاهرةالمر(ةضدالعنفأن:فتقول

فىجذورهاتجدظاهرةفهو،هع)ونأوأشكالهبكلالعنفإلىتتعرضاستثناء

الجنسوبينبينهاوتميزدونيكاننإلىالمراةتحيلىالتىالذكوريةالثقافة

ويتم،الجنسينبينالسلطةفيواللامساواةالتوازنعدممنطلقمنالآخر

)البطالة،والاجتماعىالاقتصاديالمستوىضعفمنهامتعددةباسبابتبريرها

استثناءبلاالمجتمعاتجميعفيومضطهدةمقهورةللأسففالمرأة.(...رقفلا

مليارإنالإحصائيات،تقولللمرأةإنصافهاتدعيالتيالغربيةالدولحتى

فرنسيةامراةمليونونصف،ومليونالأسريالعنفمنتعانيالعالمفىامرأة

امريكا!فالاغتصابجرائم.وبلغتالشريكاوالزوجضربمنسنويأئعانين

عامغيرهندونالنساءقتلجرانم،جريمةألف97من(كثرم1995عام

الأميركيةالمركزيةالمخابراتوكالةكشفتوقدجريمة4750م1995

(CIA)سنويأ،المتحدةالولاياتإلىوطفلةامرأةالف50نحوتهريبعن

ومن.مشينةظروففيكخادماتالعملاوالبغاءفمارسةعلىوإجبارهن

ميريلاندبولايةهوبكنز"6"جونجامعةمنبحثفريقبإعدادهقامعامتقرير

كانوإنسنويا.كعبيدبيعهنيتموطفلةامراةمليون2انالمتحدةالولاياتفي

اعتمدتمجتمعاتفيحدوثهمتوقعأمرفهوالغربيةالمجتمعاتفييحدثهذا

نأالطبيعيغيرمن،ولكنالإلهيالتشريع،وتركتالوضعيةالتشريعات

منابتداءالعنفأنواعشتىوالإسلاميةالعربيةالمجتمعاتفيالمرأةتعاني

وزناالجنسىبالعنفوانتهاءوقضانيوماليواجتماصكليونفسيبدنيعنف

منالإسلامبهجاءبمانلتزمانمسلمينباعتبارنا،فالمفروضالمحارم

إنسانيكمخلوقالمراة،ونعاولالعنفانواعكلمنالمراةتحميتشريعات

النساء.منأفضلأئهميعتقدونالرجالمنكثيرأولكن،الرجلل!ممثله

المرأةإلىوالعشانريةالقبليةالنظرةانالداودبصيرةالدكتورةوترى

،كيانولاإرادةولالهاحريةلاتابعأنهاإطارعنتخرجلاعامبشكلالعربية
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وخصوصأللمجتمعاداةانهاكما،تموتوحتىتولدأنمنذللأسرةملكفهى

معظمهاويحرمحريتهاتقيدوالدينيةالمدنيةوالقوانينفيه،المتسلطةالفئةعند

استلابأتعانيوهى.وأصالتهغيرتهلهبذاتهفانمككائنبوجودهاالاعتراف

الاستقلالإلىالوصوللهايتيحأنيمكنلااجتماعيةوضعيةعليهايفرض

بالشكلالمواطنةحقوقعلىالحصولحتىأوالمساواةأوالكاملالذاتي

ا"لوضعيةاستسلامهايعنيالوضعيةهذهبمثلالعربيةالمرأةوقبول.الكامل

منبشيءالإحساسذلكيفقدهاوبالتالىالنفسيبتوازنهاتخلالتيالقهر"

حتىأوفعليأالذاتتحقيقمرحلةإلىالوصولتستطيعفلاالذاتيالاعتبار

إلاوالتطورالارتقاءيقبللاالذيالمجتمعذلكهوالمتوازنوالمجتمعوهميأ.

والرقيفالتطورالمر(ة،وهي"غبنأ"االاجتماعيةفناتهأكثروتطوربارتقاء

زانفة.ومظاهرخياليةأوهاممجرديظلأووعامأجماعيأيكونأنإما

نهضتإذاانهترىباعشنناديةالناشطةالدكتورةمعحواروفى

وتقدمهاالأممنهوضبهايقاسالتيالجزنيةوهى،الأمةنهضتالمرأة

هي-عامةبصورةولكنالمملكةعنأتحدثلااناقولها:وبحسبوتطورها،

تجدهابالمساواةوتتمتعكافةبحقوقهاتتمتعوجدتهاإذاالمراةعنابحث.المرأة

ناهضة،امةفتلكونشطةمتعلمةوجدئهاوإذاملحوظبشكلومشاركةفاعلة

يقاسالذيالترمومترهيفالمرأةلذلك.متخلفةامةفهيذلكعكسوجدتوإذا

لمنتبدوالسعوديةالمرأةأنالظاهرفقط.المملكةوليسكافةالشعوبتقدمبه

الدولفيمثيلاتهاتتبوأهاالتيالمكانةتتبوألاأنهاالخارجمنلهاينظر

غيرأنهاعلىتدلمؤشراتعدةهناك،الإسلاميةالدولوحتىالأخرى

الخارجيةالنظروجهةعنأتحدثأناناهضة

ن!ا!!و!يل!!صالرث!قتئتمنماأ
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"للمرأةبكينمؤتمرفىوبياناتعذير

بازبقاللهعبدبقالعزيزعبدالعلاولالشنسماحة

الأنبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربلثهالحمد

يومإلىبسنتهمواستنبهديهماهتدىومنوصحابتهالهوعلى،والمرسلين

.بعد:اما،الدين

المعنىالرابعالدولىالمؤتمرانعقادخبرالإعلاموسائلفينشرفقد

1995عامسبتمبر4/15هـالموافق1416عام2/4.إلى9من،بالمرأة

المتضمنةالمؤتمرلهذاالمعدةالوثيقةعلىواطلعت،الصينعاصمةبكينفىم

العالمبلدانعلماءمنعددمننشرماوعلى.صفحة(177)فيمادة(362)

البشريةعلىشرورمنعنهينجموماالمؤتمر،هذامخاطربيانفيالإسلامي

الوثيقةواقعمنالمؤتمرهذاانلناوتأكد،خاصةالمسلمينوعلىعامة

ربيعشهرفيالقاهرةفىالمنعقدوالتنميةالسكانلمؤتمرامتدادهوالمذكورة

A)5عامالثاني ) i-،المجلسوقرارالعلماء،كبارهينةقراربشأنهصدروقد

تضمنوقدواشتراكى،برناستىكلاهما،الإسلامىالعالملرابطةالتاسيسى

ولرسولهدثهومحادةالإسلاملدينمناقضبأنهالمذكورالمؤتمرإدانةالقراران

وتحويل،للحرماتوهتكللإباحيةنشرمنفيهلما،وسلمعليهاللهصلى

تضمنهماآخرإلىمقاطعتهتتعينوأنهبهيميةقطعانإلىالمجتمعات

المذكورانالقراران

رحمهبازبناللهعبدبنالعزيزعبدالعلامةالشيخلسماحةمتنوعةومقالاتفتاوىمجموعكتاب"

قعمووتنسيقإعداد-الشويعرسعدبند.محمدوترتيبجمع-021،121صصI/م.الله

.wwwبازابن imambinbaz. org

60

http://www.al-maktabeh.com



عليهسارالذيوالطريقالمسارنفسفيالمؤتمرهذايأتيوالآن

علىوالقضاءبالرجلالمرأةمساواةعلىالتركيزمتضمناالمذكور،المؤتمر

مسودةتبنتوقدشىء..كلفيوالمراةالرجلبينالتمييزأشكالجميع

كفرية،مبادئعلىالمتحدةالأمملهينةالعامةالأمانةمنالمقدمةالوثيقة

منها:ذلكتحقيقسبيلفىضالةوأحكام

الدين،أساسعلىوالمرأةالرجلبينتميزقوانينأيإلغاءإلىالدعوة

عنالأسرةوتكوينالمأمونةالجنسيةالممارسة:باسمالإباحيةإلىوالدعوة

بينالتمييزومكافحةالجنسيةبالأموروالشاباتالشبابوتثقيفالأفر)دطريق

علىالقانمةالفوارقهذهتحطيمإلىوالشاباتالمشباب2ودعوة،والمرأةالرجل

منالوثيقةتضمنتهماأخرإلىالمساواةدونعانقالدينوأن،الدينأساس

وسلخهابأجمعهاللبشريةبل،وللمسلمينللإسلاموالكيد،المبينوالضلالالكفر

والكرامةوالحياء،،العفةمن

منأيعلىيدهاللهبسطومن،المسلمينامرولاةعلىيجبفإنهلهذا

الشرورهذهلمنعاللازمةالتدابيريتخذواوأنالمؤتمر،هذايقاطعواأنأمورهم

المسلمينوعلىالفاجر.الغزوهذاوجه!فواحداصفايقفواوان،المسلمينعن

الحاقدينوحقد،الكاندينكيدمنوالحذرالحيطةأخذ

يبطلوأن،نحورهمإلىالأعداءكيديردأن،وتعالىسبحانهاللهنسأل

وصلاح،صلاحهمفيهماإلىأمرهموولاةالمسلمينيوفقوأنهذا،عملهم

والقادرذلكوليإنهوالآخرةالدنيافيونجاتهموسعادتهمونساء،رجالاأهليهم

وصحبه.وآلهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى،عليه

الإسلامبىالعالملرابطةالتأسيسىالمجلسرئيس

السعوديةالعربيةللمملكةالعاموالمفتيالمكرمةبمكة

والإفتاءالعلميةالبحوثوإدارةالعلماءكبارهينةورنيس

بازبناللهعبدبنالعزيزعبد
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الإسلاميةالبعو!مجي

بكين"نيبالمراةالمعنيالرابعال!وليالمؤتهرانمقادبشا!بيان

فىاطارئةأعشرةالحاديةبجلسته-الإسلاميةالبحوثمجمعناقش

هـ1416الأولربيعمن17بتاريخعقدتالتيوالثلاثينالحاديةدورته

الدولىالمؤتمرانعقاد:بشانالمجمعبيان-م1995أغسطسمن41الموافق

هـسبتمبر1416الئانيربيعشهرخلالبكينفيبالمرأةالمعنىالرابع

..م1995

المؤتمر:هذاعنالتالىالبيانإصدارعلىالموافقةوقرر:

الرحيمالرحمناللهبسم

الشريفبالأزهرالإسلاميةالبحوثمجمعمنبيان

بالمرأةالمعنيالرابعالدوليالمؤتمرانعقادبمناسبة

م9951هـسبتمبر6141ربيعشهرخلالبكينفى

الحالى،العاممنسبتمبرشهرخلالبكينفيالمتحدةالأممتعقد

عملبرنامجعلىالموافقةإتمامبهدفبالمرأةالمعنيالرابعالدوليمؤتمرها

القابلةالمساحاتفيهضيقتوقدنفسهاالحكوماتبهلتلزمقبل،منأعد

البرنامج،هذاأعدتالتياللجانفىالخلافنقاطحسمتمأنهبدعوى؟للمناقشة

41منالفترةفىنيويوركفيانعقدتالت!والثلاثينالتاسعةاللجنةوآخرها

إبريلمن14إلىمارسمن15ـه1415القعدةذيمن14إلىشوال

.م1995

إلىترمى،متصلةحلقاتسلسلةمنحلقةيعدهذا--بكينومؤتمر

الحواجزويحطمالدينيةالقيممعيتعارض،الحياةمنجديدنمطابتداع

هـالموافق6141الأولربيعمن17التاريخ-1631:الرقم-القراراثكشاف-الإسلاميةالبحوثمجمع"

م199ءأغسطسمن14
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والتقاليدوالحواجزالقيمهذهانإلىالتفاتدون،الراسخةوالتقاليدالأخلاقية

والسقوط،الجنسىالفسادهوةفيالترديمنكثيرةودولأشعوئاحمتالتىهي

الخلقى.الانحلالومستنقع،النفسيالاضطرابحومةفى

فيإقرارهفلأنهمماتداركإلىورائهمنالبرنامجواضعوهدفوقد

إلىالأولربيع28منالفترةخلالانعقدالذي،والتنميةللسكانالقاهرةمؤتمر

فإنهمولذلك؟م1994سبتمبرشهرمن1"إلىهـ14155الأخرربيع7

شقفيتدوركانتوالتي،الدولىالمجتمعفيهاخذلهمالتيالقضاياعلىيلحون

الجنسية،والعلاقاتالنشء،وتربيةوبنائها،الأسرةمفهومحولمنها:

.والإجهاض

يكتفوالمانهم،بكينمؤتمرعملبرنامجبواضعيالجرأةبلغتوقد

فيموغلينلجاجتهم،فيوزادواغيهمفيتمادوابل؟الخاسرةقضاياهمبترديد

إليه،يتطلعونالذىالمعنىإلىمعناهعنالكلمتحريفوفيبالألفاظاللعب

ترمىمحرفةبمعانالمراتعشرات»GENDERQ-,4)،كلمةكاستخدامهم

هدفلامسخ،إلىالإنسانوتحويل،والأنوثةالذكورةبينالفوارقإلغاءإلى

.الهدفوسلامةالقصدببراءةالإيهاممعوذلك،بالأنثىهوولابالذكر

بالوقوفالبرنامجواضعويقنعلم،الأسرةتدميرإلىسعيهمخضموفي

الوالدينومطالبة،للمجتمعالأساسيةالوحدةأنهااعتبار!فالتشكيكحدعند

هذاواعتبار،الزواجطريقغيرعنللمراهقينالجنسىالنشاطعنبالتغاضي

جرأةفىنادوا-ولكنهمفيه؟يتدخلأنمنهمالأييحقلاشخصياأمزاالنشاط

لأنهعميفا؟مفهوضاإلاليسالدينيقرهالذيبالمعنىالأسرةمفهومبأن-فاحشة

بينتكونأنويشترطالأعمار،مختلفبينالحرةالجنسيةالعلاقاتيتقبللا

فيحقهمالشواذيمنحلاولأنه؟الشرعيالإطارداخلوفيفقط،وأنثىذكر

والزوجية،والأمومةللأبوةالنمطيةبالأدوارويتمسك،بينهممنأسرتكوين

والروابط.القيودمنمتحررمجتمعإقامةيمكنحتىبهاالالتزاماستبعادويجب

فطالبواذلك،منأبعدإلىغيهمفيسارواالبرنامجهذاواضعيإنبل

بالسويةبينهماالوظائفوتقسيم،والمرأةالرجلبينالعلاقةفيالجذريبالتغير
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فىبينهماوالمساواةكالنساء،،،والدية"إجازةفيالرج!حقذلكبما

.مصدرهكاناياذلكدونيوقفالذيالقانونتغييرمع،الميراث

يفرضهماتمافاينلالهضالبرنامجواضعوإليهانحرفماأنريبولا

والرحمةوالمودةالسكينةمصدرهيالأسرةجعلمن،عليهويحرصالإسلام

والثقةبالنهالإيمانعلىالأجي!لتنشنةوخصئاحصيئامونا*لتكونوإعدادها

ماتهذبحاسمةقواعدتحكمهماوالذينرعايةظلفي،وحكمتهحكمهفي

غيرميولمنعليهجبلتماوترعىغرائز،منالبشريةالنفسعليهطبعت

مكانهاالمراةتتبوأانعلىالحرصمع،طارئةظروفوليدةأومصطنعة

وأفرادهاالأسرةعنمسنوليظبحكمالقوامةعبءالرجلويتحمل،المرموق

ومتطلباتها

حضارةإفر)زمنفهيالمراةبمشكلةيسمىمايعرفلاالإسلامإن

خلقمنيعلنهمامعتتوافقولا،والتفرقةالاستغلالعلىتقومعنه،غريبة

.والواجباتالحقوقفيبينهماالمساواةمعواحدةنفسمنوالمرأةالرجل

بإطلاقيقنعوالمالبرنامجواضعيفإن،الجنسيةالعدقاتمجالفىاما

بماممجوجابتذالفىنادواولكنوإنائا؟ذكوزا،المراهقينبينالجنسيةالحرية

تتعاملانتريدالذيالدورتحددانوالمراهقةالمرأةحقمنيكونانمقتضاه

منمعالجنسيةعلاقتهاتمارسوانذلك،دونأوأنثىاوذكزا،أساسهعلى

تسمحأنالحكوميةوالمؤسساتالدولعلىوأن)مراة،أوكانرجلاتريد،

.المرأةعلىفرضهاحالةفيإلاخطأليستفالدعارة،بذلك

بهجاءتمامعالفاضحتناقضهمعنالبرنامجواضعويكشفوبذلك

بغيرجنسيةعلاقةأييقرلاالذيالإسلامذلكفيبماكلهاالسماويةالأديان

وماوالسحاقواللواطالزنايحرمفهووامراة،رجلبينالشرعيالزواجطريق

وأبينهما،خلطدونوالأنثىالذكربينويساوىفاجر،اختلاطمنإليهايفضي

منهما.كلطبيعةعلىافتنات

،الشعوبلحقوقأبشعاغتيالافيهيدركالبرنامجفيالمتأملأنعلى

منواضعوهيراهفيماأوضحبشكليتمثلوذلك؟الدولعلىمنبوذةووصاية
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وأ،والعراةالرجلبينالتامةالمساواةسبيلفىعانفاالديناعتبارمنالحد

منالدولبهيلزمونوفيما،المقيتبرنامجهمفيشقايتنفيذطريقفىعقبة

لمفهومهمبوففاالجنسيةالمسنوليةتحملعلىالشبابلحثتعليميةبرامجتنظيم

تتفقالت!المبالغوتحويلالعسكريةالنفقاتتخفيضىمنيفرضونهوفيماهم-

إلزاميةتقديممنالدولبهيكلفونوفيما،برنامجهمتنفيذإلىالسلاحشراءعلى

ميكروبية،امكيماويةأمذريةاكانتسواءيحوزونهاالتيالأسلحةعنلورية

هذاتنفيذإلىوتوجيههاالغنيةالدولتقدمهاالتيالمعوناتبقطعالتهديدمع

المؤسساتمنوالعديد،الدولىوالبنكالدوليالنقدصندوقوحث،البرنامج

غيرالمنظماتومنح،الشأنهذافيفع!بدورالقيامعلىالأخرىالمالية

والمنظماتاليثهماذة/لو!ملاوذاتالنسانيةالمنظماتنلك.فنىبما-الحكومية

منالدول"تبديهقدمامراجعةوفي،الرقابةفىخطيرةسلطات-الدولية

مصدرها.كانايالإلغانهاتمهيذاالبرنامجعلىتحفظات

المسلمينقبللواجبهاداء-الشريفبالأزهرالإسلاميةالبحوثومجمع

اصدرهالذيبيانهفيفصلهبماتمسكهليعلن-الإسلامىالعالموفىمصرفي

والشعوبإلرولويطالب،ويتحفظ،والتنميةللسكانالقاهرةمؤتمربمناسبة

الإسلاميةالشريعة!يخالفممابكينبرنامجفيوردماعلى،التحفظبإعلان

الراسخة،والثقافيةالاجئماعيةالقيممعيتنافىاو،السماويةالأديانوسائر

الجنسيةالحريةوإطلاق،الأديانهذهفيالأسرةونظامبشكليتعلقمالاسيما

.الأمحياةعلىالحفاظحالةفيإلاالإجهاضإباحةأوبه،تامرماخلافعلى

التىالدعوةخطورةإلىجديدمنلينبهالإسلاميةالبحوثمجمعإن

وإلىالسماويةالأديانولسانرللإسلامومناقضته،بكينبرنامجعليهاينطوي

والعبادالبلادعصمتالتىوالخلقيةوالاجتماعيةالدينيةالقيمتحطيماستهدافه

ألتيالخطيرةالجنسيةبالأمراضتثلوثأو،الرذيلةحضيضفيتتردىأنمن

اللهخلقمقتضىعلىالحفاظإلىالمجتمعويدعوالعصر،هذافيبرزت

.لتحكماللهأنزلهاالتيالأحكامتحديبأنالإبمانوإلى،أنثىاوذثزانامه!نإلل

الفاحشة"إشاعةوانالفساد،يورثالقيمهدمعلىبالثحريضالإنسانيةالعلاقات
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صحيةاواجتماعيةأواقتصاديةاوثقافيةأوفكريةتنميةورانهامنيرجىلا

في-خاصةوالإسلامى-عامةالإنسانىالمجتمعيوقعوإنماغيرها؟أو

الله.رسولسنةفىجاءوفيماالقرآنفياللهحرمهاالتىالمحظورات

التيوالشعوبالإسلاميةالدولليطالبالإسلاميةالبحوثمجمعإن

بنقانهاالاحتفاظعلىتستمرأن،والفضيلةالفضلتبتغيكما؟النقيةالحياةتبتغى

رذيلة؟كلعنوالبعدفضيلةكلعلىالحرصمعوالأخلاف،السلوكفي

تلكإليهاتفضىالتىالهاويةفىالسقوطمنالإنسانيالمجتمععلىحفاظا

بينهميحولواوأن،بكينبرنامجواضعووإنبطن،ومامنهاظهرماالفواحش

قبل.منبأشياعهمفعلكمايشتهونماوبين

دعاانسبقماإلىبكينفيالمؤتمرةالدولليدعوالمجمعفإنثمومن

فيالمعروضالبرنامجمشروعصياغةتعديلمنالقاهرةمؤتمردولإليه

ربيعشهرخلالبكينفيعقدهوالمنتظربالمرأةالمعنىالرابعالعالم!المؤتمر

فىولوتمتد-لاحتىعباراتهوضبطم1995هـسبتمبر1416الثانى

الشرانعوحرصت،الإسلاميةالشريعةبهأمرتمايخالفماإلىمغزاها-

ويؤكدالعصور،مختلفعلىالإسلاميةالأممقيمفيوثبت،الأخرىالسماوية

منه.بشىءالإسلاميةالشريعةيخالفماكليرفضأنه-الشأنهذافى-المجمع

،،،،،التوفيقولبىوالله

الإسلاميةالبحوثمجمعورئيسالأزهرالحامعشيخ

الحق"جادعلىالحق)،جاد
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لهنهاالإسلاميةالشربعةالبنلرولهوقفمساواةحكم

*لبندرامساواةحولالمص!يةلإلهثا،فىارا!ثوينص

العالميةالإسلاميةاللجنةمن/المقدمالطلبعلىاطلعنا:السؤال

برقمالمقيدمنهاالإسلاميةالشريعةوموقفالجندرمساواةحولوالطفلللمراة

.م2054لسنة494

:الجواب

رثايعبدونانهم:كافتهمعليهااتفقالتيوشريعتهمالمسلمينعقيدةإن

لكلوجعلالوحيعليهوأنزلرسولهمقوملكلارسلقدسبحانهوانهواحذا،

وسلمعليهاللهصلىمحمدسيدناالأنبياءبخاتمختمهمثمومنهاخا،شرعةقوم

المسلمينوألزموالبشر،اللهبينالأخيرالعهدهوفكانالقرآنمعهأنزلالذي

،الناسعلىللشهادةوسطاامةوجعلهم،واحدةأمةوجعلهم،واضحبتشريع

والشذوذاللواطوان،حرامالزناأنشرعهمفيوتقرر،خيريةامةوجعلهم

الأطف!،لحقوقمراعاةالأسرةيكؤنوالمراةالرجلبينالزواجوان،حرام

عنوالبعدبالعفاففأمر؟الحمايةهذهإلىيوصلشىءكلعنونهىوامر

الرجالونهىوالبغى،والمنكرالفحشاءعنونهى،الأخلاقوبمكارمالفاحشة

الخصائصفيمنهماكا*وأقام،بالرجاليتشبهنأنوالنساءبالنساءتتشبهان

القيامةيومفيبالحسابكلههذاوربطيخلقتهما،معتشمقالتيوالوظاثف

هذهمخالفةانجازفااعتقاذاالمسلمونفاعتقد،النفسوبتزكيةالأرضوبعمارة

العاقبةبسوءويؤفينالبشريالاجتماعيدمرالمناه!هذهفيوالوقوعالأوامر

القانمينونصحمقاومتهيجبالأرضفيكبيزافساذاويمثل،والآخرةالدنيافي

الطريقهذاعنيهديهمانوتعالىسبحانهاللهعسى،آثارهسىءوبيانعليه

الشرير.المظلم

52بتاريخالاجابةئمت* 0 0 4/3/ Y25/3الجندرمساواةحولالمصريةالإفتاءدارفنوىنص-م/

(4235):المسلسلالرقم-م2004

67

http://www.al-maktabeh.com



البقرةأالزجيئم(الزخغنفؤإلآإلةلآؤاجذإلةثلؤإلفخ:تعالىقال-1

:1163.

دفم(ديتئينفؤيمهبي!شانإلآزسئولامنازستلتاثلؤضاتجالى:وقال-2

.!4:هيماإبرأ

بغب؟يمنؤالئيئينلوحإلىأؤخيتاكغاإليذأؤخيتاأإئا:تعالىوقال-3

ؤأئولتىتمه!يجمؤؤالأسئباطؤيغفوقيؤإسئخاقؤإسئغامجيكإئزاهيتمإلىؤأؤخينا

يمنغليذفصتصئتافخقذؤزسئلازئورا،ذاؤوذؤآتيتاؤسئليضانؤقازونؤيوسى

ؤضنثخرينفب!ثئرينزسئا*تكليمأ،فوستىاللةؤكلتمغليكتقصئصئفحئملئمؤزشلافئل

خييما!غزيزأاللةؤكالقالزسئلىبغذخخةاللهغلىيلئاسيكونينلآ

.116ه-163:ءاسنلاا

إئزاهينمغلىأنزكؤفاغليتاأنزكؤفاباللهآقئاثلفل:تعالىوق!-4

منؤالئيئونؤسيهيشىفوستىأوتىؤقاؤالأسنتاطؤيغفولتؤإسئخاقؤإسئغامجيك

.184:عمرانآلأضشيفورد(لةؤنخنفئهثمأخببيقئفزقلأزتهئم

..148:الماندة1ؤيمئقاج!(لثيزغةيمنكئمتجغلتا)لكل:تعالىوقال-5

اللهزسئوكؤدكنزتجايكئمفنأخبأباضخغذكانثلفا:تعالىوقال-6

.014:الأحزاب1غييم!(لثتبئءيكلاللةؤكانالئيئينؤخاتتم

يمنئخفونكئثئمضغاكثيرألخيتئينزسئولنانجاءثئم)فذ:تعالىوقال-7

قناللةيهيفبي،فيينؤيمتالثلوزاللهفنتجاءثمفذكئيرغنؤيغفواليتالب

إلىؤيفبيهئمبإذبهالئورإلىالظلغاتفنؤئخرخفمال!همثلامسئئكرفنؤاتةائبغ

.61،511:الماندةأ(فهـشتميمصيزاط

يمنيذئهتيقلغاضصتذق!يالخقالكتالبإليذ)ؤأنزلنا:تعالىوقال-8

منتجاءكغغاأفؤاءفئمتئيغؤلأاللةأنزكبقابينفمفاخكمغلئهؤضقيمنااليتالب

.841:الماندةا(الخق

ؤدغلفئمإديهئمئزكفايدئاسدثبينالذخزإديذثهـؤأنزلتا:تعالىوقال-9

.441:النحلا(يتفكزون

فاغئذون(زئكئمؤأناؤاجذةأقةأضئكئمقثت؟:ثلإنتعالىوقال-15

الأنبياء:1.291
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غلىلثئقذاءلتكوئوأؤستطأأقةنجغلتاثخثلؤكذلذ:تعالىوقال-11

.4311:البقرةألثتهيدأ(غليغالزسئوكؤيكونالثاس

يالغغزو!كأفزونيلئاسأخرتجلتأقةخيز)ثنثئم:تعالىوق!-12

.0111:عمرانآلا(باللهقدو!مؤثؤالغنكرغنؤقئقؤن

ستبيلا!ؤشاءةتث!جافكانإئةالزتىتقزئوأثلؤلأ:تعالىوق!-13

.231:ءالإسراا

يمنيقاشتقغقاالفاج!ثتةأتأئونيفؤمهفكإذؤلوطأثل:تعالىوقال-41

.018الأعراف:1(الغالمينفنأخب

ؤاجذةئفسفنخلقكمالثتيزتخاتفوأالئاشأئقا)يا:تعالىوق!-51

بهت!شاءلونالث!ياللةؤائفواؤي!همتاءكتيرأرتجالأيمئفغاؤبنقزؤتجقايمئقاؤخلق

.11النساء:1زقيبأ(غلئخكاناللةإنؤالأزخاحتم

أزؤاجأغيم!فنأفنلكمخلقأدطآياتهأؤيمن:تعالىوقال-16

يتفقزون!لفؤملآياتذلكثيإنؤزخقةقؤذةتيتكمؤتجغلإليقالشئكئوا

.121:مورلا1

تطنؤقايمئقاظقزقاالفؤاج!ثىزئيخزتمإئغاثلفك:تعالىوقال-71

.133:الأعراف1الخق(بغيرؤالبتغىؤالإثنم

ؤأأزؤاجهئمغدىإلاخاكظون،يفزوجهخفخثرؤالثسين:تعالىوقال-18

الغاذون!فئمفأؤلئكذلكؤزاءائتغىفغنضلومين،غيزفإئفئمأيغائفئمقلكلتقا

.17-5:المؤمنونا

ؤالضشايمينؤاليتاقىالفزقيؤفييإخ!شانأ)ؤبالؤايذين:تعالىوقال-91

.183:البقرة1خمشنأ(يلئاسؤفولوأ

الفزقيفييؤإيتاءؤالإخشانيالغذليأفزاللة:)إنتعالىوقال-02

.519النحل.:أ(تذكزونلغلخييظكئمؤالبغ!ؤالغنكرءاتث!خفلاغنؤيئقى

بغضغلىنغضتخبهاللةفضئكفاتتغئؤاثلؤلا:تعالىوق!-21

فضئل!يمناللةؤاسنالوااكشتئنفقانصيي!ثءاش!ئليؤاثشتئواضغاتصيي!ثللزتجال

.132النساء:أغليمأ(لثتىيبكلكاناللةإن

.1228:البقرةأبالقغزو!(غليهنالذييمئل)ؤلفن:تعالىوقال-22
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فاسئتغدزوةلهيقاؤاسئتغفزثئمالأزضمنأن!ثتأفئأفؤئعالى:وقال-23

Iأهوفجيلث(فريبأزثيإنإلئل!ئوئواثنم 1 : z'].

اللهخذوذيتغذؤفنلغتذوقافا*اللهخذوذتلذأ:تعالىوق!-24

.9212:البقرةأ!الظايفونفثمفأؤلئذ

تف!همتة(ظلتمفقذاللهخذوذيتغذؤضناللهخذوذؤتدذثل:تعالىوقال-25

.11:الطلاقأ

ؤزسئل!زئفاأفرستهنغتلتفزيةيمنثلؤكأين:تعالىوق!-26

غاقبةؤكانافرقاؤتاكفذافطتلكزا،غذائاؤغذئتاقالثتبيذاجشائافخاستئناقا

.19-8:الطلاقأخشزا(أفرقا

الإثمغلىتغاؤئواؤلاؤالئقؤىالبزغلىثهـؤتغاؤئوا:تعالىوق!-27

.12:الماندةأ(اليفالبلثتبيذاللةإناللةؤاثفواؤالغذؤان

بينالزناوينكر،الجنسيبالشذوذيعترفلاالإسلامفإنذلكتقررإذا

النفسعلىالاعتداءويحرمأيضئا،البالغينوبينجنسياالناشطينالمراهقين

مراعاةطبيةلضرورةإلاالإجهاضفيحرم؟وتعالىسبحانهاللهخلقهاالتى

لأتباعهالحقائقفيعلم؟والعفافالأدبمعالعلمإلىيدعووهو،المرأةلصحة

دعوةدونالشريعةأحكامفيوالمرأةالرجلبينبالمعاشرةتتعلقالتىحتى

يقولإذالإسلامىوالشرع،الناسبينالأخلاقيالانحطاطشيوعأوالفجورإلى

بالتساوييقوللافإنهوالواجباتالحقوقفىوالمرأةالرجلبينبالمساواة

فإنهذاوعلى.التكليفيةوالوظائفالربانيةوالفطرةالجلقيةالصفاتفيبينهما

طريقفيمنهمابكلوالزجالظلمانواعمننوعبينهماالتساويإلىالدعوة

شططامنهماكلاويكلفعليها،الناساللهفطرالت!الفطرةمعيتفقلامظلم

يطيقه.لا

زئكغلكخخلقفاؤتذزولقالغالمين،يمنالذكزانأتأئونثر:تعالىقال-1

.6611-61هالشعراء؟أ(غاذونقؤثمأثثئمبكأزؤاجخيمن

ؤلأتجلذةبمائةبمئفغاؤاجبثكفاخبذواؤالزافي)الزايية:تعالىوق!-2

ؤلي!ثئهذالايخرؤاليؤمياللهئؤمئونمئ!نثإلقاللهبينكيزأفةيهضاتأخذثحئم
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لأؤالزاييةضثئركةأؤزاييةإلأخ!نيلاالزافيالفؤيميين،منطائفةغذانفقا

.13-2النور:أالضؤبميين(غلىذلذؤخزتمف!ثئركأؤزانإلآينبخفا

الئفهـمىيفطلونؤلاآخزإلفااللهقغيذغونلأأؤالثبين:تعالىوقال-3

لةئصتاغصأثافا،يلقذلذيفغكؤقنيزلونؤلابالخقإلآاللةخزتمالتى

صتالخاغغلاؤغمكؤآقنتالتقنإلآضقائا،ثيهؤيخالذالقياقةيؤتمالغذالث

.017الفرقان:86-أزجيفا(غفوزااللةؤكانخ!شتاتشئئاتهئماللةينذكفأؤلنذ

إلآيالباطلىتيتكئمأفؤالكئمتأثلوالاآقئواني!ثلاأثقاثليا:تعالىوق!-4

ؤفنزجيضا،بخكاناللةإنخش!فنأتفئلواؤلابمئغتزاضغنتجازةتكونأن

ب!ييزا(اللهغلىذلذؤكانتازائصنييهف!شؤهؤ!لضاغذؤائاذلذيفغك

.13النساء:92-.أ

ؤخزفوامجديميغيرستففااؤلأذفثمفتلواالثتينخ!ميزفذثل:تعالىوقال-5

.5411الأنعام:1ضفتدين(كائواؤقافتلوافذاللهغلىافتزاءاللةززففثمقا

ؤإثاثئمتززففئمتخنإفلاقخ!ثنيةاؤلأذثنمتفئلواثهـؤلأتعالنى:وق!-6

.131الإسراء:1كبيزا(يخطئاكانفثلفنمإن

Y-التكوير:8-أفتللت(ذئلببأئسئنللت،الغؤءوذة)ؤإذا:تعالىوقد

1 V.

زؤنجقابمئقاؤنجغذؤاجذةتفسيمنخلقكخاللسىأفؤ:تعالىوق!-8

.8911الأعراف:1(بهفضزلتخديفاخخلاخقللتتق!ثتافافلغاإليقالي!شكن

نأىش!غفكرفئغوفنفإلقيالغغزو!ثلؤغايثيزوفن:تعالىوق!-9

.911النساء:أ(كتيزاخيزاكيهاللةؤيخغلشتئئاتكزفوا

البقرة:أ(بالغغزوهغليهنالثتيبمثلأؤلفن:تعالىوقل-10

1228.

بمئغغابملن!قذأضييغلأأتيزئفئملفنمأفاسئتتجالت:تعالىوقال-11

.9511:عمرانآلأ(نجغخئخأئتىأؤذكربمن

الزنجال"لثتفايقالئ!مناء)،إئغا:وسلمعليهاللهصلىالنبيوق!-12

عانشةالمؤمنينامحديتمنوأحمدماجهوابنوالترمذيداودأبوأرواه

.اعنهااللهرضى

V1
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اللهصلىاللهزسئوك،،لغنفاك:عنهاللهرضىغناساننوعن-13

بالزتجال"ءاش!ئلامنؤالغت!ثتئقالتيالشتاء،الزتج!يمنالغت!ئتئهينوسلمعليه

.أيالبخارأرواه

الئاسىفطزالتىاللهلهطزةخبيفابلذينؤنجفذثلفأقنم:!عتوق!-41

الروم:أيغلغون(لاالئاسأكتزؤلكنالقثخالذينذلذاللهق!خلتئبيكلأغ!يقا

130.

لثتيطائاإلآيذغونؤإنإنائاإلآذويهيمنيذغونإنثل:تعالىوق!-51

ؤلأقئيثفئمؤلأضيلثفنمقفزوضئا،تصييئامجبابكيمنلأئجذنؤفاذاللةلغنةقريذا،

ال!ثتيطانيئجذؤقناللهخلقفليقثزنؤلآضزئفئمالأئغامآذانفلئتثكنؤلأضزثفثم

.9111-711النساء:أضبيئا(خ!شزائاخ!ميزففذاللهذونيمنؤييا

البشريةتدعوالجندر"مساواة،!مفاهيمعليهيطلقماإلىالدعوةإن

بأسرها،للبشريةالحضاريالموروثوتخالف،الفطرةتخالفتجربةإلى

خيالاتلمحضذلكوكل،ومبادئقيممنالأديانعليهأجمعتماوتخالف

،المبدعالخي!مستوىإلىترقلمالداعينأولئكأذهانفيموهومةوتوقعات

نأبعدنفسهأمامالإنسانقتلإلىتؤديالتىوتداعياتهمضارهيذكروالملأنهم

والسلامالاجتماعيالأمنفىمسبوقغيراختلاليإلىوتؤديربه،أمامقتلوه

منارادوهماعكسعلىبالبطلانالأساسيةالإنسانحقوقعلىوتكر،العالمى

البشريالاجتماعخللإلىوآجلاعاج!*وتؤدي،الحقوقهذهبعضتحققأنها

مسلمين.غيرأممسلميناكانواسواءجميغاالعقلاءيأباهابصورة

العقلاءوبكلوالسلامالخيرمحبىبكلالمصريةالإفتاءدارتهيبولذا

تداركاالمميتالنزيفهذاوإيقافالمدمرالتيارهذاضدالوقوفوالحكماء

أعلم.وتعالىسبحانهوالله.وقوعهقبلللشرومنغااستفحالهقبلللأمر

?Y
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ءدن!لابالإسلايالفقهمجيبيان

الرحيمالرحمناللهبسم

مارس1فيبالهندالإسلاميالفقهمجمعجهةمنالصادرالبيان

.نيويوركفيالنساءحقوقمؤتمرإلىوالمرسلم9.52

الدولية،الاتفاقاتهذهالقلقبغايةيرقببالهندالإسلاميالفقهمجمعإن

الشريعةاحكاممراعاةدونوالرجلبلمراةتتعلبئالتىالأمميةوالقرارات

والأولرياتالاجتماعيةوالأهدافالضحعيحة،الس!ماويةوالشرائعالإسلامية

الذينفسهالوقتفيمؤتمركمانعقادويلالييخألفها،مابشدةويرفضالمحعلية،

ضوءفيالمراةعمل"قضيةالأربعةالرئيسيةمحاورهاحدفيالمجمعيناقمثى

علىالمجمعاطلاعوبعد،"الداخليةوالتحدياتالإسلاميةالشرعيةالأحكام

09لفت!ةالأممهيئةمظلةتحتمؤتمركمفيلمناقشتهاالمقدمةالورقةعناصر

يلى:مايقرر

الأصلدقكتتج!وؤ"كلمؤتمركمفيللمناقشةالمقدمةالورقةإن.\

اشاسهاعلىالتىالفطريةو،لنفسيةوالعقليةةيف!جلاوالفروقوالقرارات

كلبقدرةخلقالذيتعالىاللهلعلموففاوالمراة،الرجلادواروتتكاملتختلف

واقام،غبرهيستطيعهالاومهارةبكفاءةأعم!إنجازعلىوالمراةالرجلمن

اخرىعلاقاتايةورفضوالزوجيةوالرحمالقرابةأساسعلىبينهعاالعلاقة

والأديانالإسلاميةالشريعةواعتبرت،الجنسيوالشذوذ،الصداقاتمثل

وعقابه،اللهغضبتوجبالتيالموبقاتمنالأعمالهذهالصحيحةالسماوية

.المستقرةالاجتماعيةالحياةمنظومةفياخثلالإلىوتؤدي

دونوالطفلالمرأةاتفاقاتعلىبالتوقيعالدولكلمنالمطالبةإن.2

علىصارخاعتداءهووغيرها،وبكينالقاهرةلوثيقةالكاملوالتنفيذتحفظات

اعتداءفيهأنكما،المتحدةلالأممالأساسيالنظامخلافوهوالدولاستقلالية

فىالنساءحقوقمؤتمرإلىومرسل،9002مارسمن1"فيبالهندالاسلاميالفقهمجمععنصادربيان.

-ل!لاوللمراةالعالمبةالإسلاميةاللجنة-نبويورك

747=http:// iicwc.org/lagna/ iicwc/iicwc. php? id
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ما،الإسلاميةالمجتمعاتفيالأصليةوالاجتماعيةالدينيةالثوابتعلىخطيزا

والقيمالأديانمنالتحللتياربيندولةكلداخلخطيزااختلالايحث

والأفكارالثقافاتمنالصحيحيرفضلاالذيالوسطوتيار،والأعراف

رنيسية:جوانبثلاثةمعتتوافقأنبشرط،الصحيحة

علىالمرتكزةالإسلاميةلبلادناالإسلاميةالشرعيةالأحكام(1)

الرباني.الوحينصوص

الأصلية.الاجتماعيةالأعراف(2)

وكباروالطفلوالمرأةالرجلاحتياجاتتحديدفىبلدكلاولويات(3)

المقامفىوالنساءالرج!بينساوتقدالإسلاميةالشريعةكانتإذا.3

وغيرها،الماليةوالتصرفاتالزوجواختيارالتعلموحقوالكرامةوالمنزلة

منوقدرةكفاءةأكثرولهكليصلحالذيالدوروهوالمهامتسوغلمفإنها

القرآنلنصوصالمطلقتسليمناواقعمنبشدةنرفضفإنناوعليهالآخر،

ونساخارجالأيصلحنابماالخبيرالعليمالث!عندمنوحياجاءتالتىوالسنة

هذهونرى،أنملةقيدذلكعننحيدولاودولأ،ومجتمعالتوأطفالأوأسزا

والمؤمنين-وسلمعليهالله!صلىورسولهتعالىاللهعلىحرئاالقرارات

والرجلنفسهاالمرأةعلىحرئابل،الحنيفالدينثوابتمنالدفاعتوجب

كله.والمجتمعوالشيخوخةوالطفولة

المرأةتحملفىاختلالأأنتجتالدوليةوالاتفاقاتالقراراتهذه.4

وينفقويكدحيسعىفالرجل،العملتقسيمعبءمنبكثيرأكبرعبئاوالطفولة

بناءفىتساعدوقتلديهافاضوإذا،وتربيوترضعتحملوالمرأة،كاملةنفقة

تستغلالتيالبشريةللذئابفريسةتجعلهالاوشروطضوابطومعه،المجتمع

المرأةضعفوإنما

عندالطبيالعازلبتوفيرليسالإيدزعلاجأنالمجمعيرى.ه

بالعبءوالفتياتالنساءتحملتمنعتدابيروضعفيولاالجنسيةالممارسات

ماإلىاللجوءهوالوحيدالحلأننرىبلبالإيدز،المصابينرعايةفىالأكبر

إلاالشهوةتصريفوعدم،الشرعيالزواجوهوالسماويةالأديانكلفبىصح

خارججنسىاتصالأيومحاربةشرعيا،زواخاوامرأةرجلزواجخلالمن

يفزوجهئمفحئما"واالث!ين:تعالىلقولهوغيرهماوالشذوذالصداقاتمنالعلاقةهذه

74

http://www.al-maktabeh.com



انتغىفقنقلويمين،غيزفإئفئمأيغائفنمقلكلتقاأؤأزؤاجهئمغلىإلاخاكظون،

."الغاذونفخفأؤلنذفبذوزاء

يهملالذيالجندريالمنظورإلىالدعوةمعابذاالمجمعيتفقلا.6

وانثى،ذكرمنازواجدونهماخلقالأحدالواحدوحدهلأنه؟الربانيالناموس

وأالنباتاوالمغناطيسيةاوالكهرباءاوالذرةفىسواء،وموجبسالب

للذكورةتس!لاالتيالاجتماعيةالتنشئةابذاوليست،الإنسان(والحيوأن

المنصفينمناحدعلىيخفىلامماهذالأنوالأنوئة،

الأطف!،إهانةأشك!اسوااهلهامنزلفيالفتاةعملاعتباراما.7

ونحنذلك،بعدالأسرةمسنوليةلتحملوالتدريبالتاهيلعلىيقومامرفهذا

لحرمانمساوياذلكابذانرىلالكنناهذا،فيالفتاةامتهانمنشكلاينرفض

عليهوتشجعإليهتدعومماواطف!(م(و)ابكاملةاسرةمنالأطف!بلالطفلة

والدمىالألعابفيموفورينالأطف!منالملايينفصار،الدوليةاتفاقياتكم

التيالرعايةهذهلتوفيرفالأولوية،عطوفوأبحنونأممنمحرومينالعديدة

متكاملينمتفاهمينابوينمثلللطفلثوفرهاأنالحكوماتمنالدولتستطيعلا

الكريمةالحياةيكفلبماوالكسبوالتربيةالمنزلاعباءفىمتعاونينمتحابين

لالأطفك.

وجميعالدوليةالهيئاثبينالحواربابفتحعلىالمجمعيؤكد.8

افضلعلإلىللوصولبلدكلفيوالسياسيةوالاجتماعيةالدينيةالقوى

والإغراءالانتفاءسياسةويرفضمغا،السنوكباروالطفلوالمراةللرجل

قومهم،منمرفوضين،لمجتمعهماعداءإلىاعداذاتحولالتيبالأموال

الاستقراراختلالمنسيضاعفوهذاوديانهلهم،واعرافهملأصولهممقاومين

السماويةالشرائعكلفىالصحيحةالئوابتتجاوزانونؤكد،والعالميالدولى

-المتدينونيعئبرهاحيثبلد،كلفيالمحليالمستوىعلىذريغافشلاسيلقى

إلىتجاوزهايجوزلاوشريعةواخلافاعقيدة-كلهالعالمفىيتزايدونوهم

منبعها.فيفشلهاثبتاجتهادات
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بهمعةالدكتورعلىفضيلةلهيوي

لبندر(امساواة)حول(ال!يارالمصربةمفتي)

الرحيمالرحمناللهبسم

العربيةمصرجمهورية

العدلوزارة

المصريةالإفتاءدار

حلمىكاميليا/المهندسةالسيدة

والطفلللمراةالعالميةالإسلاميةاللجنةعاممدير

والإغائةللدعوةالعالمىالإسلاميبالمجلس

....وبعد،وبركاتهاللهورحمةعليكمالسلام

بمايلي:-علم!فنحيطكم

تعالى:قال،والفاحشةالزناعليهمحرمبأنالمؤمنينعلىاللهفنلحقد1

عنوالنهيالإسراء:1231ستبيلا(وستاءفاجشةكانإثةالزتىتقزئوا)ولا

ولذلكالشنعاءالجريمةهذهإلىيؤديماكلعنبالبعدالالئزاممعناهالقرب

ويخفظواأئصنارهئمبمنيغضئوال!ضؤيمبين)فل:تعالى!قالبصر،بغضأمرنا

يمنيغضئضئنللغؤيمتالتوفليصئنغون،يقاخبيزاللةإنلفئمأزكىذلذفزوتجفئم

وليضئرئنمئقاظقزقاإلازيتتفنئئدينولا!وتجفنويخفظنأئصتارهن

ئغولتهنآتاءأؤآنايهنأؤيئغولتهنإلازيتثفنئيبينول!خيويهنغلىبخضرهن

ؤأأخؤاتهنبييأؤإخؤايهنبييأؤإخؤايهنأؤئغولتهنأئتاءأؤأئنايخهنأؤ

الطفلأوالزتجالمنالإزبةأؤليغيرالئايجينأوائغائفنقلكلتقاأؤي!شايخهن

المتحدةالأممفيالمراةمركزللجنةوالأربعينالثامنةبالحلسةالأنتلافمشاركةارشيف.

/agna.040ألإ4-4، iicwc/ iicwc4ح.8الم!م+":// www. iicw
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بمنئخدينفابئغلنمبأزخبهنيضنرئنولاالشناءغؤزاتغلىيظفزوالح!الثتين

.131-03النور:أئفيخون(لغلخالغؤبمطونأئقاتجميع!اللهإلىوئوئوازيتتهن

بالجانبالمتعلقةالشرعيةالأحكامبيانعلىالمسلمونجاءهناومن

الجنسيةللتربيةبرنامجهمحقيقةهوالبيانهذاوجعلواالإنسانحياةفىالجنسي

الجنسيةوالثقافة(الزواجقبلمامرحلةحتىالمختلفةالنمومراحل)فى

.(والمتزوجينالزواجعلىاللمقبلين

فإنناالبرنامجبهذاوسنهيرهمالمسلمينلتطالبالدوليةالوثانقجاءتفإذا

المسلمينبتعليموذلكديننا،أحكامعلىبناءالصالحسلفناعليهكانمانطبق

هذافىالسيوطيالإمامألفولقد:الجنسيبالجانبتتعلقالتىالفقهيةللأحكام

وغيرهمفلاطةوابنباشاكم!وابنالنفريالإماموألفكتب،تسعالمعنى

العفةإلىالكونيةوالحقائقالمعلوماتبتلكالتوصلمنهاالغرضكتئا

الأخرىالحضاراتتحملانالمسلمبنيضرولاالجنسشأنفىوالاستقامة

ذلكعلىيترتبوماجنسيةاياحةمناوساطهمفىشاعماعلىالوثانقهذه

طرقعنالبحثإلىذلل!بعدادىونفسيةاجتماعيةومشكلاتأمراضمن

علىإصرارهممعفيها،أنفسهمأدخلواالتيالمشكلاتهذهمنللخروج،العلاج

.الأديانكلفىانزلهاالتىاللهاحكامأمامالتفلت

الزواجعقدخارجالجنسممارسةاناطفالنانعلمفإنناذلمكعلىوبناء

الكبير،وحالةالصغيرحالةفىبالزناتتعلقأحكام!هناكوان،محرمالشرعي

الحملحدوثحالةوفى،المحصنغيرحالةفىواحكام!المحصنحالةوفى

حدوثه.وعدم

Sexللأطفالالجنسيالتثقيفنحوالاتجاه2-إن Educationبما

الممارسةكيفيةالإعلامسائل-jjالمدارسفىوالمراهقينالأطف!تعليميعني

بهتطالبكالإيدز-كماالتناسليةبالأمراضوالإصابةالحملتجنبمعالجنسية

ومعالإسلاممعويتنافىشرصكلأ،يجوزلاالإيدز-منالوقايةبندتحتالوئائق
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الأطفالعلىالحملمنعوسانلتوزيعويجرميحرمئمومنثوابتنا،

الجنسية.الفوضىشيوعإلىذلكيجرهوما،والمراهقين

ذلكوعلىالفقهاء،كلمةعليهاتفقتكما،حرامفهوالإجهاض3-اما

الإجهاضعلىخصوصيتناظلفىنطلقهإنماالأمنبالإجهاضيسمىمافإن

الشريعة.أحكامفىمقررهوكماطبيبسبب

والمرأةالرجلبينالمطلقالتساويتعنىوالتىالجندر،مساواةام(-4

منوليسوإيفآدممنالناساللهخلقفلقد،ويحرمهذلكيرفضالإسلامفإن

والواجباتالحقوقفىالمساواةحواءوزوجتهآدمبينوالشأن،وستيفآدم

الخصانصفىالتساويهوبينهماالشأنوليس،التكليفوفىالإنسانيةوفى

والوظانف

التشبهبالآخرفريقكلتشبهعننهىقدالإسلاميالشرعنرىولذا

فضتلقاتتغئؤا)ولا:تعالىقال،خلقهمناللهوبمرادالكونبتوازنئخلالذي

فغانصييعثويلشتاءاكتشئوافغانصييلثللزتجالبغضغلىبغضتكئميهاللة

وقال132النساء:أغليط(دثتيييكلكاناللةإنفخنيهيمناللةواسئلوااكشتنن

غزيزواللةذزتجةغليهنويلزتجاليالقغزوهغليهنالثتييمئل)ولفن:تعالى

الحديتإسنادمنا".لابدالرجالشقائق"النساء:3وقل،2812:البقرةأخييثم(

عنه.سئئلنافيماالشرعيالرأييتبينسبقومما

اعلم.وتعالىسبحانهوالله

جمعةعلىأ.د/

العربية.مصرجمهوريةمفتي
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لتوصية*واةالمساوابينبالنساهالرجمالعلاهة

مصرمفتيبمعةعليالإمام

والمراةالرجلبينالعلاقةهوالإسلامدينفيالاجتماعيالأمنمبنى

سبيلافضلهوواضحةومفاهيملقواعدوفق!وتقنينها،المجتمعاساسهيإذ

سبحانهاللهاقاموقد،البشريالمجتمعفيالاجتماعيوالسلامالأمنلتحقيق

والعبوديةالخلقةاصلفىبينهعاالمساواةهما:أساسينعلىالعلاقةهذهوتعالى

وذلكوفضيلةكفرضللنساءبالإحسانالرج!توصيةثم،الشرعيةوالتكاليف

بحقوقهاتطالبانوخجلهاطبعهالرقة

فيوالمراةالرجلبينجلالهجلاللهساوىفقدالمساواةمبداعناما

الرج!منهخلقالذىالإنسانيالأصلبوحدةسبحانهفأخبر،الخلقةأصل

اثفواالئاشأئقاأيا:تعالىقدالكريمالقرأنمنتوضعمناكثرفيوالنساء

كثيزارتجالايمئفقاؤبثزؤتجقايمئقاؤخلقؤاجذةئفسفنخلفكمالثتيزتخ

زقيئا(غليكنمكاناللةإنؤالأزخاتمبهتهـشاءلونالثتىاللةؤائفواؤيشاء

زؤنجقايمئفاؤتجغكؤاجذةئفسفنخلفحالث!يفؤثل:سبحانهوقد،11النساء:أ

.8911:الأعراف1إليقا(لي!همنكن

جنس!يفضلولم،وحدهلهالعبوديةاصلفيبينهماربناساوىكما

أبا:تعالى!قوالإصلاحوالصلاحالتقوىالتفضيلمقياسجعلبلآخر،على

نإيتغازفواؤفتائذلثئغوئاؤتجغلتاثنمومنئىقهمكرفنخلفناثمإئاالئاشأئقا

.r(1الحجرات:أخبيز(غبيئماللةإنأئفاثنماللهمجنذأثزفكئم

حيثمن،الشرعيةالتكاليفاصلفيوالنساءالرجالبيناللهوساوى

إلآلخزىفا*ستئئةغمكثلقن:تعالىقلىوتركها،فعلهاعلىوالعقابالثواب

الخئةينخلونفأؤلنذفؤبمنؤفؤأنئىأؤذكرفنغمذ.صنبخاؤقنيمئلفا

زئفئملفئمأفاسئتجالت:سبحانهوقد،لم4.أغافر:ج!شالب(بقيرلهيفايززفون

م02؟06/3/1بتاريخاليومالمصركيبجريدةجمعةعلىالعلامةالاماملفضيلةمق!.
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آلأتغض(فن-بغضئكمأنثىأؤذكوفنضنحستهايملىغغلأفييغلاأئى

ؤفؤأنثىاؤذكرمنالمتايخاتيمنيغمرثلؤفن:تعالىوقال،911:هعمران

سبحانهوق!،1124:النساءأنقيزا(يظلغونؤلأالخثةيذخلونفأؤلنذضؤيمن

طئبةخياةفلئخييئةفؤمنؤفؤأنتىاؤذكرضنصتايخاغملأقن:وتعالى

.197النحل:أيغملون(كائوأقانش!خأبأنجزفمؤلتخزيئفئم

+أؤلفن:تعالىقال،والواجباتالحقوقأصلفيبينهماربناساوىكما

ضفاتصييلثأيلرتجال:تعالىوقد،1288البقرة:أبالغغزو!!غليهنالثتيبمثل

قلبمفاؤالأقزئونالؤابذاقتزكفغانصييلثؤيلنشاءؤالأفزئونالؤايذانتزك

نفسعلىالنبوية.السنةسارثولقدالنساء:71.أتصبيئا:ففزوضئاأ.ثثزاؤمئة

فيوالرجلالمراةبمساواةالمصزحةالنصوصوتنوعتعددفيالقرآنىالمنهج

وسلم:عليهاللهصلىالنبىقولذلكومن،والواجباتوالحقوقالعبوديةأضل

".إوالترمذيداووذأبو)اخرجهالرجلإ"شقانقالنساء،!إن

اصلفىالمساواةتأكيدعلى"الشريفالشرعنصوصثقتصرولم

بالمراةالثوصيةإلىالأمراتعدىوإنماوالوأجباث،الحقوقواصلالتكنيف،

،الأخلاقفيوخجل،الطباعفيرقةمنذكرنا-محماالمرأةبهتتسملماوذلك

الله"فأوصى،حسنةمعاملةومعاملتهابحقوقهاالمطلبةوبينبينهايحولانقد

موضعمنأكئرفيبلمعروفمعهنيتعاملواوانخيرأبهنالرجالوجلعز

فغشىكرفئغوفنفإنبالغغزوه)ؤغايئبزوفن:تعالىقال.الكريمالقرآنفي

سبحانهوقالالنساء:911،أكئيزا!خيزاقيهاللةؤيخغللئتئئاتكزفواأن

)غلىخقابالقغزوهضتاغافذزةالففترؤغلىفذزةألفوسبعغلىأؤفثغوفن

فنشكن!مخينقيمنوجل:"أأشيئوفنعزوقل،1236:ةرقبلاأالغخ!مييين(

خئىغليهنفأندفواخغلأؤلالتثنؤإنغليهنبثضتئفوائضتارليوفنؤلأؤخبثئملا

بغغزوه(تيئكمؤأتمزؤاأخوزفن"فآئوفنلغأزضتغنثإنخضلفنيختغن

لم.6:لطكقا1

لمبدأتأكيدهامناكثرالتوصيةعلىبالحثالنبويةلأالسنةا"هتمت3"!كما

:فقال4واضحةصريحةبصورةوسلمعليهاللهصلىبهافامر6المساواة

الث!صلىالنبياعتبربل،(ومسلمالبخاري)اخرجهخيزا"بالنساء،،استوصوا
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خاصة؟بصفةوالزوجةالمرأةمعاملةحسنالرجالافضليةمقياسوسلمعليه

وسلم:عليهاللهصلىفقالمنه،اقترابهاوشدةللرجلمعايشتهالطولوذلك

،(المستدركفىالحاكم)اخرجه"لأهليخيركموأنالأهلهخيركم،،خيركم

فيعليهابالتوسعةالزوجةإلىالإحسانفيوسلمعليهاللةصلىالنبيورغب

أنفقتهفى،دينار:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقل!هريرةأبىفعن،النفقة

ودينار،مسكينعلىبهتصدقتوديناربىقبة،فيأنفقتهودينار،اللهسبيلفي

وقال،(مسلم)صحيح"أهلكعلىانفقتهالذياجراأعظمها،أهلكعلىأنفقته

فيفيترفعهااللقمةحتىصدقةلكفهوأنفقت،،مهعا:وسلمعليهاللهصلى

)البخاري(امراتك(،

التكليف،أصلفيكالرجلالمراة(نتؤكدالسابقةالنصوصكل

المحقوقظاهرمفيبينهماالذيالاخئلافوأنوالوأجباث،الحقوقوأصل

علىنوعتمييزقبيلمنوليسوالخصانص،الوظائفقبيلمنوالواجبات

بأوعدإذافمثلا،لنوعانتقاصئاوالخصانصالوظائفاختلافيعدفلاآخر،

دونالأبناءيكسوأنهوالانتقاصأوهنافالظلمالعيد،فيأبناءهيكسوأن

الذكر،ابنهيلبسهاالتيالملابسنوعبينيفرقأنالظلممنليسولكن،البنات

والخصانص.الوظانفلاختلافطبقاالأنثىابنتهتلبسهاالتىالملابستلكعن

بوظانفوتقوم،وفسيولوجيةوعاطفيةفكريةبخصائصتمتازفالمرأة

تربيالتيالأموهي،الحياةتحملالتيالزوجةفهيوتكوينها،طبيعتهاتناسب

الخصانصتلكمعتتناسبالوظانفوهذه،عليهوتحنووترضعهالمولود

التيوالواجباتبها،تتميزالتىالحقوقطبيعةمعمبهرتوافقفي،المذكورة

تجعلهكماالآخر،عننوعكلتميزتبرز،متكاملةمنظومةفىبهاتلتزم

وأهماولىالفريدالاندماجوذلكالتكاملبهذاومكوئامندمجا،معه،متكاملا

.الأسرةوهي،المجتمعلبنات
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8السيارةتيادةنيالمرأةبعقأطاب

عبدالعزيزبق!لالأميرالملكيالسموصاحب

مشروعحقذلكانوارى،السيارةقيادةقيالمراةبحقاطلبانا

فمن،امرأةتقودهاسيارةركوبمنبالخوفشعورينتابنيانهغيرلها،

الولاياتفيكانتامرأةتقودهاكانتسيارةفيهاركبتالتىالقليلةالمرات

صديقيزوجةبانوفوجنتبمزرعتهليصديقضيافةفىكنتحيث،المتحدة

التجربة.هذهمنوقلقىانزعاجىابديتوقد،السيارةبهمتقودالتىهي

ثم

A
،

"أ

!د-+!!،!!ء"

آة!
ص

ص!عئبق

أ!ي

7/23/2011!النواالوطن.
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بالطاثرةءمعرمدلهقالسفرللهراةيعق

العبيكانالمعسقد.عبد

تستقلكاننفسها،علىامنتإذامحرمدونمنالسفرللمرأةيحقإنه

المرأةسفرمنعفعلةوصولها،لدىمحارمهاأحديستقبلهاانعلىالطانرة،

فلنالطائرةفياماقديمةبوسائلالسفرخلالعليهاالخوفهيمحرمدون

يحصلهذافإنوغيرهبالكلامالتحرشمسألةأماعليها،الاعتداءاحديستطيع

.مكانكلوفيالهلانفوعبرالأسواقفى

ثم

،

أ+إل3!آaطع!اك+ىا

ص!ئب!ق

ثعتدين

1102يوليو31:.بفا-الريافا:المصثر.

Ar

http://www.al-maktabeh.com



النظروحهاقل!ضعفاإسلاميالقمعابكينهأأوبدنا

ببدةلعكمةداراكليةعميدةالقرشيحسق.سهيرد

(اليهوديةالثلاثالسماويةالأديانإلىتنتمىرسميةجهاتتوجد

مثلمشتركةقضايالنخدممعهمالاتحادباستطاعتنا(والإسلاموالمسيحية

وعليه،الإسلامفىمحرمةهيمثلمالديهممحرمةفهمهى(الإجهاض)عمليات

القضايا.منغيرهاأوالطفلأوللمرأةسواءالقضاياهذهحولالتفاهميمكن

التغيرعمليةقوةإلىيؤديقويتجمعمنوالتغيرالتلأليرلعمليةولابد

غيرلجهاتتابعةومؤتمراتحكوميةلجهاتتابعةمؤتمراتوهناكوالتلالير،

لجهاتالتابعةالمؤتمراتوتكوناللجمعيات(التابعةالجهاتمثلحكومية

أفضل،بشكلالمواضيعيدرسونمتخصصينبهالأنتأثيراأكبرحكومية

الذيالمؤتمرفياوجدناانحدثوقد،العامالرايفييؤثرونوبالتالي

وتوضيحالتأثيرخلالهمناستطعناكبيرا،إسلامياتجمعابكينفيحضرته

النظروجهات

،ا!ابكا
يا8"ؤ،!ب،*!ف1%!!لأا!صصصطو!اا

ثرأؤترسرقييأيخماظ
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المؤتمراقنينشاهلهما

حهاأرامماأكفرالمراةمضجعأقض

القرشيد.ليلى

جادةمحاولاتالمراةحقوقلتعزيزعقدتالتيالمؤتمراتأبرزتلقد

الواقع.ارضعلىمجسدةلتكونالشرعيةوإعطانهاالحقوقبتلكللنهوض

عليها،تفرضالتىوشرائعهاقوانينهادولةلكل-نعلمكما-ولكن

بهاوتأخذتسيرأنولابد

وضعلبحثتقامالتىالمؤتمراتمنعليهونطلعاليومنشاهدهوما

العر(ةمضجعاقضحقوقمنلهاوماواجباتمنعليهاماودراسةالمرأة

العاداتناحيةمنكبيرةالدولبينالاختلافاتلأنوذلك،اه!حارأممااكثر

اختلفتفمهماالقدير()العليمصدرهالدينلأنوذلك،الدينمنأكثروالتقاليد

بخصوصأساسيةاشياءعلىتتفقيجعلهاالذيهوالواحدالمصدرفإنالأديان

الأمورمنذلكغيرإلىالعدالةوتحقيقالأفرادبينوالعلاقاتوالطفلالمرأة

المشتركة.

عاداتاختلافإلىمردهفإنجذريةاختلافاتمناليومنشاهدهماأما

عليها.يسيرواأنلابدشريعةأوديناالأحيانبعضفياصبحتالتيالشعوب

موضوععنوالباليةالقديمةوالتقاليدالعاداتتفصملأنلابدكلهلذلك

القيمإطارفيوذلكسواء،حدعلىوالرجلالمرأةعلىأوجبهوماالشرع

المسلمةالمرأةوثيقةوإن،العامةالمصلحةتخدمالتيالنقيةوالفطرةالسليمة

قدم0152عامالمنامةالبحرينيةالعاصمةفيالمرأةمؤتمرعنصدرتالتى

فيالشرعيةالأموركلعلىالضوءالقتالتيالتفاصيلمنالكثيرأوضحت

ككل.والأسرةبالمرأةوالخاصةالإسلام
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الردتعتبربأنهاالكاملةالقناعةاعطتنىعليهااطلاعيخلالومن

نانجدولكننا،الإسلاميةالقيمعلىيتطاولواانيريدونمنعلىالمتكامل

والتعصبعالتزمتتكفلالتىوالسماحةوالوسطيةالعدالةدينالاسلام

ونيتهالإنسانجوهرإلىينظرفالإسلاموالمظاهر،الشكلياتلبعضالأعمى

نحووالمتطلعةالمتزنةالإنسانيةتستحسنهوماالمنطقوفقسريرتهونقاء

والرقى.الكمال

المؤتمراثواخصمؤتمرايقراراتتوصياتوضععندلابد

منمساحةفيدولةكلخصوصياتالاعتبارفييؤخذأنبالمرأةالخاصة

بها،الخاصةوسياستهاتشريعاتهادولةلكللأن،الدوللتلكالشخصيةالحرية

التشريعاتلبقيةواحترامبقناعةالأجنداتتلكتنفيذدولةكلتستطيعحتى

.الأخرى

ثم

A
،

ت7..!ث"اك!،"اك+ب

أئمآآ

ص!ئبيق

ين++
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مسبقةقبأبنداخمريوأالمراةتغدمتمؤتمرا

قنديلمعمدالصعفيالكاتب

الواقعتمثلحقيقيةبتوصياتللخروجتسعىمؤتمراتوجودرغم

هنانىالأخرىالناحيةعلىفإنه،تجميلأوتزويقدون،المرأةتعيشهالذي

تخدماهدافعلىبناءسلفاموضوعةبتوصياتمسبقةأجندةذاتمؤتمرات

وغيرالحكوميةالجهاتبعضتسعىحيثايضا،واقتصاديةسياسيةمصالح

وشئونهاالمرأةمجالفيوالباحثينالمتخصصيناستضافةإلىالحكومية

للخروجمحددةلأهدافموجهةمؤتمراتتنظيمخلالمنعليهموالإغداق

الحقيقة،يخالفماوهو،معينةاهدافلخدمةعليهايوافقومقرر)تبتوصيات

الواقعية.ومشاكلهاوقضاياهاالمرأةوضععلىسلباويؤثر

،أصفصءمبرا!!

اك"ط*إ!أ!!اايخمايىضبن!
"فكا
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"القرأننيالمرأة

زاهلانسالصحفينلكاتب

صعيدعلىوالرجلالمرأةبينتساويالقرآنيةالنصوصمنالكثير

حدعلىبالطرفينالمناطةالاجتماعيةالأدوارممارسةصعيدعلىثم،التكليف

بعضاولياءبعضهموالمؤمناتا"والمؤمنونوتعلىسبحانهيقولىسواء،

الزكاةويؤتونالصلاةويقيمونالمنكر،عنوينهونبالمعروفيأمرون

)التوبة("حكيمعزيزاللهإناللهسيرحمهماولنكورسولهالقويطيعون

بينالتعاونعلىالقائمالعلاقةلشكلتؤسسالنصوصتلكفإنوأيضا

الرفيعة.الأخلاقيةالقيموتتسيده،التكافليسودهمجتمعخلقبغرضالجنسين

والقانتينوالمؤمناتوالمؤمنينوالمسلماتالمسلمين"إنتعالىقال

والخاشعينوالصابراتوالصابرينوالصادقاتوالصادقينوالقانتات

والحافظينوالصائماتوالصائمينوالمتصدقاتوالمتصدقينوالخاشعات

واجرامغفرةلهماللهأعدوالذاكراتكثيرااللهوالذاكرينوالحافظاتفروجهم

()الأحزابعظيما،،

.وحدهالصالحالعملمعيارهاالناسبينالمفاضلةانذلكمنونستيقن

السيدةأمث!التاريخعبرالنساءمنفاضلةنماذجاوضحالقرآنأنكما

سندخيركانتالذيوسلمعليهاللهصلىالرسولزوجعنهااللهرضىخديجة

له.

اللهإنمريمياالملانكةقالت"اوإذتعالى!قمريمالسيدةوكذلك

(عمران)آل"االعالميننساءعلىوطهركاصطفاك

القرآنبعدقولهناكفهلالقرآنفيذكرتالتيالنماذجبعضهذه

!!؟الكريم

14)شوال)rالأربعاء؟yr)8العدالسعودبةالمثينةجركدة! r،م0102سبتمبرمن22هـ
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السعودية+المرأةقضايايالتعاملنيالعجيبةبهيةالازدوا

لصعيبايوسفبنقهلىي.د

سببهاالمريضةصورهابكلعاديةنكيرازدواجيةنعيشمجتمعنحن

وبالذاتالمرأةيخصماكلفيوخاصةثابتةواضحةوأسسانظمةوجودعدم

.ومرفوضمسموحهووماعملهامج!

إنمامؤهلينغيراشخاصمنالنابعةالشخصيةالأهواءةيج)ودزاوبينا

لهم.مناسبايرونهلمااوالارتجاليةلآرائهمنتيجة

بالرفضالمراةيخصموضوعكلفيبدلوهاتدلوالفنةهذهفتجد

فنةسواءليستوهىوالوطنالمرأةمصلحةعنوفكرهاعقلهامغيبةالقطعي

وعرقلةالمجتمعفيوآئارةبلبلةمسببةوالظواهربالقشورتفكرعقلانيةغير

منها.وعيبدونالطبيعيوالتغييرالحياةلعجلة

هووماالمراةعملطبيعةمشكلةمنالآنازدواجيةاشدارىولا

وكأنهاالمرأةالشأنصاحبةعداماويتحدثيفتىالكللهاومرفوضمسموح

عليها.الوصايةمنولابدلهارأيلاعاقلغيرسفيهكانن

فىبائعةتعملفحين،المراةعمللدىخاصةالازدواجيةهذهونرى

للتقلباتنفسهامعرضةالأسواقإطرافوفيالنساءمباسطوفيالشارع

مشكلةأييوجدولاومسموحعاديفهذاومضايقاتهمالبشرولتقلباتالجوية

ذلك..ذكراوالشكوىعدمبدليل

محترمبهاخاصمحلفيعامسوق!فبانعةتعملعندماولكن

الاختلاطمساوئعنوالتحدثالاعتراضاتتبدافهناالشرعيحجابهامرتدية

للرجل.المرأةبيعومساوئ

(Y-العددم2011يوليو7-ـه1432شعبان6الخميسيومالرياض.صحيفة Aه

http:// www. aIriyadh. com/2011/07/07/ articie648306. htmI
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"المرأةضلىالعنف

حتادالعابديقن!بقد.سهيلة

،فالمرأةعالميةظاهرةالمراةضدالعنفأناثنانعليهيختلفلامغا

فهو،وأنواعهاشكالهبكلالعنفإلىتتعرضاستثناءبلاالعالمدولجميعفى

دونيكاننإلىالمراةتحيلالتىالذكوريةالئقافةفيجذورهاتجدظاهرة

السلطةفيواللامساواةالتوازنعدممنطلقمنالآخرالجنسوبينبينهاوتميز

الاقتصادىالمستوىضعفمنهامتعددةبأسبابتبريرهاويتم،الجنسينبين

-جميعفيومضطهدةمقهورةللأسففالمرأة.(...رقفلا)البطالة،والاجتماعي

،تقولللمراةانصافهاتدعيالتىالغربيةالدولحتىاستثناءبلاالمجتمعات

،ومليونالأسريالعنفمنتعانيالعالمفيإمراةمليارإنالإحصانيات

.وبلغتالشريكأوالزوجضربمنسنويأئعانينفرنسيةامراةمليونونصف

قتلجرانم،جريمةالف97مناكثرأم995عامامريكافيالاغتصابجرائم

المخابراتوكالةكشفث.وقدجريمة0470م1995عامغيرهندونالنساء

إلىوطفلةامراةالف50نحوتهريبعن(CIA)الأميركيةالمركزية

فيكخادماتالعملاوالبغاءفمارسةعلىوإجبارهنسنويأ،المتحدةالولايات

"جونجامعةمنبحثفريقبإعدادهقامعامتقريرومن.مشينةظروف

يتموطفلةامراةمليون2انالمتحدةالولاياتفيميريلاندبولايةهوبكنز"

متوقعأمرفهوالغربيةالمجتمعاتفييحدثهذاكانوإنسنويا.كعبيدبيعهن

الإلهيالتشريع،وتركتالوضعيةالتشريعاتاعتمتمجتمعاتفيحدوثه

والإسلاميةالعربيةالمجتمعاتفىالمراةتعانيانالطبيعيغيرمن،ولكن

وقضائيومالىواجتماعيونفسيبدنىعنفمنابتدالحالعنفأنواعشتى

نلتزمانمسلمينباعتبارنا،فالمفروضالمحارموزناالجنسيبالعنفوانتهاء

،ونعاملالعنف(نواعكلمنالمراةتحميتشريعاتمنالإسلامبهجاءبما

0802نوفمبر27،الخميس-السعوديةالمدينةجربدة.
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أئهميعتقدونالرجالمنكثيراولكن،الرجلمثلمئلهإنسانيكمخلوقالمراة

يغاءاش!ئلاغلىفؤاضون"الزتجاكتعالىبقوله،ويستدلونالنساءمنأفضل

يتجلىوهنا("4)النساء:أفؤايهئم"يمنأئففواؤيقاتغضغلىبغضتفئماللةفضئل

علىقوامينالرجلىكل،فليسعامةليست،فالقوامةالايةلهذهالخاطئالفهملنا

نأ:احدهمابشرطين،ومشروطةالأسرةبشؤونخاصةهي،وإثماالنساءكل

وأالمخدراتومدمنوالزانيللفاسقتكونلا،فالقوامةللقوامةأهلايكون

المرأةتكونالحالةهذهعقليأ،وفيالمختل،أونفسيأللمريضتكون،ولاالخمر

الإنفاقعلىقادرأيكون،أيالإنفاق:الثاني،والشرطالرجلمنللقوامةأصلح

لااحدهما،أوالرجلفيالشرطانهذانانتفى،فإذاعليهمقئمهومنعلى

،وليسللذكوريجعلها،ولمللرج!القوامةاللهجعلهنا،منالقوامةلهتكون

المؤمنيناموصففيجاء،كمارخلةعليهائطلق،والأنثىرجلاذكركل

من،وهيتكليف،والقوامةالحديثفيرخلةبأئهاعنهااللهرضيعائشةالسيدة

احتجواالحقيقةبهذهواجقهموإن.والنساءالرجالعلىالمهامتوزيعباب

الرجالتفضيلقبيلمنذلكمعتبرين"الأنثيينحظمثل"فللذكرتعالىبقوله

فيالإناثضعفيرثونلا،فالذكورللآيةآخرخاطئ!فالنساء،وهذاعلى

هذهفىلأئهمالإناثضعف،ويأخذونحالاتأربعفى،وإئماالحالاتكل

حالات،وهناكضعفهنيأخذونمنعنالإنفاقعنمسؤولينيكونونالحالة

يرث،وحالاتالذكورمناكثرالإناثيرث،وحالاتالذكورمثلالإناثيرث

فيالإناثعلىللذكورتفضيلهناكيوجدالذكور،فلايرثولاالإناث

،111،12،13النساءسورة!فالمواريثآياتهذا،وتوضحالميراث

جعلبأنالنساءعلىالرجالفخثلالله:لكيقولونبهذاحاججتهموإن7611

جلاللهوزع،وكيفالكونهذاطبيعةيفهموالحمنجدهم،وهناالرجالفيالنبوة

النساء،وجعلالرجالمنأنبياؤهيكونأن،فاختارمخلوقاتهعلىالمهامشانه

الله،بلبتربيتهم،ويقمنويرضعنهمبطونهنفىيحملنهمالأنبياءلهؤلاءأمهات

بألهوليسلأمهينسبالسلامعليهعيسىنبيهجعلبانأجمعينالنساءكزتم

قولهفيالذكر"منافضلمريمالسيدةجعل،بللهأمولاأبلهنبىيوجد،ولا

السلامعليهموسىنبيهأمعنحدثنانجدهكما"كالأنثىالنكر،"وليسةتعالى
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اقيهوديةهماسماويتينبرسالتينمرسلانالنبيان،وهذانابيهعنيحدثنا،ولم

أحقجعلهناللواتيالأمهاتأقدامتحتالجنةجعلاللهأن،كماوالمسيحية

تربيتهن،وإحسانالأخواتأوالبناتإلىالإحسانالله،وجعلبالصحبةالناس

إلىطريقأالإخوةأوالأبناءتربيةإلىالإحسانيجعل،ولمالجنةإلىطريقأ

فارضينالقصرمعاملةالمرأةمعيتعاملونالرج!منكثيرانجدكما.الجنة

تحرموقوانينانظمةاستصدروا(ئهمهذاعلىوترتب،الأبديةوصايتهمعليها

فىإلآالأهليةناقصىوالقصرالأطفالمعاملةمعها،وتتعاملاهليتهامنالمرأة

الأهليةكامليمعاملةئعاملعندنذوالعقوباتوالقصاصالحدودتطبيقحالات

عنأزالالإسلامان،معالرجلعلىتطبقالتيالعقوباتنفسعليها،وتفرض

،وآياتلهالسابقةوالأديانالشرانعبهاألحقتهاالتىالدائمالقصرتهمةالمرأة

والثوابالأجرفيتساويهامنهاالأهليةفىبالرجلالمرأةتساويتبينكثيرة

تعالىقولهمعنىفهممنالرج!منوالكثير.والعقوباتوالحدودوالقصاص

واضربوهن(المضاجعفى،واهجروهنفعظوهننشوزهنتخافون)واللاتبى

ضربهنفيالبعض،وغالىوبناتهمواخواتهمزوجاتهمضربحقهممنأن

العنفعلىيحرضبأنهالإسلاماتهممن،وهناكالقتلدرجةإلىوتعذيبهن

حالةعنتتحدث،وهيواضحة،والآيةالآيةلهذهالخاطئللفهمالمرأةضد

فيالزوج،وعلىالزوجيةالمعاشرةحقزوجهاإعطاءعنالزوجةعزوف

يعطيهالابأنالمضجعفى،ويهجرهاتستجبلمإنينصحهاأنالحالةهذه

اللهصلىالرسولفعلكماتمامأ،البيتلها،يتركلهتسئجبلم،وإنوجهه

الا:يقولوسلمعليهاللهصلى،والرسولمنهنغضبعندمازوجاتهمععليه

قال،لماالبدنيالضرببمعنىالضربتعنيالآيةكانت(،فلواللهإماءتضربوا

شأنهجل،واللهذلكيقولكيف؟إذ!اللهإماءتضربوالااوسلمعليهاللهصلى

وسلمعليهاللهصلىوالرسول،القرآنتناقضلا،والسنة)واضربوهن(يقول

معنى(27)منأكئرلهاالعربيةاللغةفي)ضرب(قط،وكلمةامرأةيضربلم

معيستقيملاأئه،معالبدنيبالضربالآيةهذهفيالضربمعنىنأخذفلماذا،

مثل)ولهن:تعالى،وقوله(بإحسانتسريحأوبمعروف)إمساك:تعالىقوله

.(بالمعروفعليهنالذى
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منالكثيرالرجالبعضممارسةالخاطنةالمفاهيمهذهعلىوترتب

،الموتحدإلىوعذبهاابنته،أوزوجتهضربمن،فمنهمالمرأةضدالعنف

زوجهامن،ومنهموالزواجالتعليمفيحقهامناختهأوابنتهحرممنومنهم

يغتصبمنومنهم،السبعين،أوالستينفيرجلمنسنواتتسعابنة،وهي

فيحقهامناختهحرممن،ومنهمأختهابنةاواخيهابنةاوأختهأوابنته

،أوالأعمام،اوالإخوة،ومنقبليةلأعراف،أوعليهاولايتهبحكمالميراث

كفاءةعدمبدعوىرضاهاولاعلمهابدونزوجهامنيطلقهامنالعمأولاد

بحكمالزواجمن،ويمنعهاعمهابنةعلىيحجرمنالعمابناء،ومنالنسب

،ويمنعهازوجتهاوأختهاوابنتهراتبعلىيستولىمن،ومنهمقبليةأعراف

طالبته،وإنزوجتهيهجرمنالأزواج،ومنإذنهبدونمالهافيتتصرفأن

يهجرها،اولهاتطليقهمقابللهالم!منكبيرمبلغبدفعساومهابالطلاق

شرعية،مخالفاتهذهكلتطليقها،ويرفض،بلانفقةوأولادهاهيويتركها

شرعمنهم،وأينالنساءوضربوالميراثالقوامةفىبالقرآنيحتجونوهم

فىخللاهناكانفيهلاشكمغا؟؟وأخواتهموبناتهمنسانهممعتعاملهمفىالله

نأهؤلاءلأمثالاعطتالتىالقضانيةوالأحكاموالقوانينالأنظمةبعض

أنظمةإصدارعلىمقدمةالمملكة،ومادامتالعنفهذاأنواعكليمارسوا

منحالأنظمةهذهأوليكونأن،فأتمنىالابتزازمنالمراةتحميوقوانين

إياهامنحهاالتىالقانونيةوأهليتهاشخصيتهالها،وإعادةالكاملةأهليتهاالمرأة

عنهاالغائبأوالمهجورةللمرأةالقاضى،وتطليقالمجتمعمنها،وسلبهاالإسلام

الذى،أوالفاسق،أوالمدمنزوجهامنالزوجة،وتطليقذلكطلبتإنزوجها

لاالخلع،لأنبمخالعتهالقاضىيطالبها،ولاذلكطلبتإنويعذبهايضربها

الزوجة.على،وليسالزوجعلىالضرروقوعحالة!فإلآيكون
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8المرأةوتبعيةالقبليةالنظرة

لداودابصيرة.د

عنتخرجلاعامبشكلالعربيةالمرأةإلىوالعشانريةالقبليةالنظرة

تولدانمنذللأسرةملكفهى،كيانولاإرادةولالهاحريةلاتابعانهاإطار

فيه،المتسلطةالفئةعندوخصوص!للمجتمعاداةانهاكما،تموتوحتى

بوجودهاالاعترافمعظمهاويحرمحريتها"تقيدوالدينيةالمدنيةوالقوانين

وضعيةعليهايفرضاستلابأتعانيوهيواصالته.غيرتهلهبذاتهقانمككانن

المساواةاوالكاملالذاتيالاستقلالإلىالوصوللهايتيحانيمكنلااجتماعية

العربيةالمراةوقبول.الكاملبالشكلالمواطنةحقوقعلىالحصولحتىأو

بتوازنهاتخلالتيالقهر""لوضعيةاستسلامهايعنيالوضعيةهذهبمثل

تستطيعفلاالذاتيالاعتبارمنبشيءالإحساسذلكيفقدهاوبالتاليالنفسي

منالمتوازنوالمجتمعوهميأ.حتىاوفعليأالذاتتحقيقمرحلةإلىالوصول

بارتقاءإلاوالتطورالارتقاءيقبللاالذيالمجتمعذلكهونظريوجهة

ناإماوالرقيفالتطور،المراةوهي"اغبنأ"االاجتماعيةفناتهأكئروتطور

زانفة.ومظاهرخياليةأوهاممجرديظلاووعام!جماعيأيكون

0102مايو17الاثنينفيالألكترونىإيلافموقعنشره،زيدابوعثناناجراهحوارمن"

isArchive - Fatsلإhttp:// www. elaph.com/W eb/ WebForm/ PrinterFriendlyVersion. aspx

561507=e& ArticleId
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الأول*نهضقالمرأةنهم!قإذا

باعشقديةنا.د

الأممنهوضبهايقاسالتىالجزئية.الأمةنهضتالمرأةنهضتإذا

هي-عامةبصورةولكنالمملكةعنأتحدثلاوانا-وتطورهاوتقدمها

تجدهابالمساواةوتتمتعكافةبحقوقهاتتمتعوجدتهاإذاالمرأةعنابحث.المرأة

ناهضة،أمةفتلكونشطةمتعلمةوجدتهاوإذا.ملحوظبشكلومشاركةفاعلة

يقاسالذيالترمومترهيفالمرأةلذلك.متخلفةأمةفهىذلكعكسوجدتوإذا

لمنتبدوالسعوديةالمرأةانالظاهرفقط.المملكةوليسكافةالشعوبتقعبه

الدولفيمئيلاتهاتتبوأهاالتىالمكانةتتبوألاأنهاالخارجمنلهاينظر

غيرانهاعلىتدلمؤشراتعدةهناكالإسلاميةالدولوحتىالأخرى

الخارجيةالنظروجهةعنأتحدثأناناهضة

المناصبانتجدعبدالعزيزالملكجامعةمثلللجامعاتنظرتإذا

نختارلانحنذلك.تدركوأنتالرجاليالجانبمنترشحالقياديةالنسانية

زمرةإقرار.أويستخرجيختارالذيهوالرجلبعضنا.نعينولابعضنا

كلهمتجدهمذكوريرجالياختيارنتاجهيالطالباتقسمفيالنسانيةالقيادات

وطبعناكذلكنحنالذكورى.بالشقصلةبآخراوبشكلولهنواحدةدائرة

ننظرنسانيةأوذكوريةوقدراتخبراتنستقطبأن.سعوديكمجتمعكذلك

صرفتالتىالمتاحةللقدراتإقصاءهذاوفيدانرتناعننخرجولاحولنا

المجتمع.ثقافةهذهومكانتهاوضعهائأخذفلا.ماليةمبالغالدولةعليها

1/3/7102الاثنينفيالسعوديةالمدينةونشرنهالشريففهدأجراهباعشنناليةالدكتورةمعحوارمنفى

http:// www. al- madina. com/node/29186E
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الدوليةثيةلاتظانينصيبالإسلالهيةللثقافة

8ةلمرأاضدالقمييز،لإلغا

النقاشةد!رف

لحقوقالعالميةالمرجعيةلاعتمادالدعوةفهميساءماغالبابلكئيرا

بالأحوالاوالعامةبالحرياتيتعلقفيماسواءالتشريعلفلسفةكأساسالإنسان

المواثيقهذهبانخاطئادعاءمنالفهمسوءوينبع،خاصنحوعلىالشخصية

ينتميغربينتاجهيالمراةضدالتمييزلإلغاءالدوليةالاتفاقيةوبخاصةالدولية

العربيةللثقافةانهذهالاستيرادبفكرةالقانلونوينسىثقافتنا،غيراخرىئقافةإلى

ألسسها.ووضعالمواثيقهذهصياغةفيوافرانصيباالإسلامية

المسيحىواللبناني"عزميا"محمودالسنيالعسلمالمصريشاركفقد

العالميالميثاقصياغةفىآخرينومسلمينعربمع"مالك"شارلالماروني

"عزيزةالمصريةالنسانيةالراندةوشاركت،وبنودهأسسهووضعالإنسانلحقوق

ضدالتمييزأشك!كللإلغاءالدوليةالاتفاقيةوبنوداسسوضعفي"حسين

العربيةالثقافةفإنالأعمالصعيدعلىاما،البحتةالعلميةالزاويةمنهذا،المراة

رشدابنزمنمنذالعقلانيالفلسفيالتراثبناءفيأسهمتقدكانتالإسلامية

.الانحطاطعصرفيتدخلانوقبلازدهارهاإبان

والعلياالإيجابيةالقيملكلحصادهيالدوليةوالاتفاقياتالمواثيقإن

المرجعيةعلىالاعتمادعنوالامتناع،كافةالعالميةوالدياناتالئقافاتفي

هذهمثلانببساطةيعنيالخصوصيةباسمالإنسانلحقوقالعالمية

البشريةعليهاتوافقتالتيوالواجباتالحقوقمنانتقاصاتتضمنالخصوصية

المواثيقهذهإلىحملت،الفذةالعقولمنكوكبةفىممثلةكمرجعيةواعتمدتها

نشأتقدتكونأنيمكنالتيللفجواتعابرةكلها،والدياناتللثقافاتالعلياالقيم

التأويلطريقعنالعالميالمشتركوبينمعينةديانةاوثقافةخصوصيةبين

ثمانيةقبلالعقلانيةفيلسوفرشد""ابنطالبكما،التأويلثمالتأويلثم

المواقعلكلالمرأةتوليمنيمنعشيءمنماإنه:معناهماقالوالذي،قرون

لزمانه.طبقاووالياخليفةتكونانيمكنهاايوأعلاها،

26،2صص. Vالحمدونيالحبيب-العربيةالدولوتحفظاتالدوليالاعترافبينللنساءالانسانحقوق

8002-الانسانحقوقلعراساتالقاهرةمركز-النقاشنريدةتقثيمشفيروحفيظة
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قتلالسياسيةالمشاركةفىالمرأةإقصا،

للديمقراطية*رحيمغير

الباشاأمل

هوالمسلمةالمرأة،السياسيةالمراةحقوقحولالمنتجالخطابإن

منالإنسانوإقصاء،العامةالحياةفيالنساءلمشاركةمعيقخطابفس؟ال

فهمنالأنالديمقراطيةلمفهومرحيمغيرقتلهوخاصبشكلالسياسيةالحياة

نإالتنميةبثماراتالتمتعوحقالمشاركةحقباختصارهوللديمقراطية

دينيخطاب(ودينيةصبغةذوخطاببالضرورةليسهناأعنيهالذيالخطاب

أثبتتالمث!سبيلفعلى.السياسىمعالدينيفيهيتماهىالخطابهذاإنبل

الحالأنحتىالعربيالفتىعلىالتعليممج!فيوتفوق!جدارةالعربيةالفتاة

المعرفيالتحصيلمستوىفيالفتياتتفوقإلىالجامعاتبعضفيوصل

اليمنفيالعامةالثانويةامتحاناتونتائج،الكلياتبعضفىالكمىالعددوفى

يعنيبالعلمالمسلحاتالفتياتمنالمتزايدالتدفقهذاإن.الزعمهذاتؤكد

مردودفيوالجهدالدراسةسنينواستئمارالعملميدانإلىالخروجبالضرورة

عملفرصتوافريعنىوهذا.والعامالخاصبالنفعيعودواجتماعياقتصادي

لأنولكنالعملعنالعاطلاتالجامعياتمنلألافالدولةتخلقهاانمنلابد

منتجة،لامستهلكةشعوبلأننامتوقفةشبهتبدوالاقتصاديةالتنميةعجلة

وموروثهقيمةتعليمجتمعفيالشاباتقبلللشبابالعملفرصوانعدام

للإناثالأجرالمدفوعالعملاحيانأوتستهجنالذكورعملالاجتماعى

وزوجاتبيوتكرباتالمنازلفىالأجرمدفوعغيرالنساءعملواستحسان

يونيو1طالانسانلحقوفالعربيالشقانقمنتدى-(والحلول)الإشكالياتوالسياسةالنساء74و73ص"

5002-صنعاء
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وغيربلالأخلاقيغيرالتحالفحدثهنافقط.فضلياتوامهاتصالحات

بلبينهماوالئصالحالمتشددالدينىوالخطابالسياسيالخطاببينالمقدس

الخطابهذافيوجدفالسياسي.البيوتفيالنساءبقاءاهميةحولوالاتفاق

وجدالمتشددوالديني.للجميععملفرصخلقفيالتنمويةمشاريعهلفشلحلا

للمفاسددرءاالمنازلفىالنساءتقبعانفىنظرهوجهةتعزيزفىضالته

للفاحشةواجتنابأ

الأولىالجاهليةفيالساندةالاجتماعيةوالقيمالأفكاراختلطتلقد

هذاعنونتجللإسلامالنبيلةوالإنسانيةالروحيةالقيممعالأخيرةوالجاهلية

الدينبجوهرلهاصلةلااجتماعيةقيماوزارالدينوتحميلولبستشويش

الإسلاميالفكرفيوالبيعةالشورىفما.والإنصافالعدالةفيالكليةومقاصده

بسمسبألملكةالقرآنذكروما.الديمقراطيةواجهاتمنشرعيةواجهاتإلا

أمرأقاطعةكنتماأمريفيافتونىالملأايهايا"قالتالرحيمالرحمناللة

واضحةرسالةإلاالكريمةالآيةهذهوما.العظيماللهصدق"تشهدونحتى

العملفىالنساءانخراطيستنكرلاالإسلامىالدينأنفيوالمعنىالدلالة

الحاكمةالملكةالمراةهذهحكمإسلوبفىاشادقدالكريمالقرآنإنبلالسياسى

السردهذامنالعبرةوما.اللهكلاممنأفضلإجراءوأي.الشورىعلىالقانم

للمسلمين.الموجهالقرآنى

الباشاأمل

الإنسانلحقوقالعربيالشقانقمنتدىرنيسة

98

http://www.al-maktabeh.com



الغاتمة

وجودعدمأغلبهفىوالإسلاميالعربيالعالمفيالمرأةواقعيؤكد

للتعاملآلياتوضعأوممارساتتفسيراساسهاعلىيمكنواضحةمرجعية

غيرالأخرىتعتبرهحقا،أسرةتعتبرهفما،والواجباتالحقوقمبدأأساسعلى

المعايير.اضطرابعنيكشفمشهدفىذلك

وأالمسلمةالعربيةالأسرةفيالفاعلةهيالغربيةالمرجعيةوليست

الشذوذإلىتنظرالغربيةالمرجعيةكانتفإذاعام،بشكلالمسلمةغير

وباعتبارهوفساد،انحلالدليلباعتبارهإليهينظرمجتمعنافإنحقا،باعتباره

يعالج.أنلنبغىمرضا

سواءالجنسيةالحريةالمسلمةغيرأوالمسلمةالعربيةالأسرةتقبلولا

.الزواجإطارفيإلابهامسموحجنسيةممارسةهناكفليست،للمرأةأوللرجل

،والميراثالمساواةفيالنساءحقوقتؤكدالتيالإسلاميةوالمرجعية

ولاعمليا،يرثنلاالنساءمنفكثير،نعيشهالذيالواقععنغانبةذلكوغير

تسلمعلىالغالبفىوقعنوإن،بالميراثالمطالبةفيلهنالحقالأسرةتعطى

صوريا.ميراتهن

الغرببةللأفكارالانتماءعنهاالمسنولليس،الأسرةفيفوضىأمامإننا

الفوضىهذهوأمام،العامةالحياةفىفاعلوغيرغانبفكلاهما،الإسلاميةأو

وهيناتعليها،التحايليتمواحكام،تطبقلاقوانينهناككلها،الحقوقتضيع

منخليطهناكزانف،انتصارعلىللحصولبهاالاستعانةيتمومؤسسات

.والهوىالفوضىوإنما،للتوفيقواعيةمحاولةعنهاالمسئولليسالمرجعيات

الأسريالسلاموهل؟إسلاميةمرجعيةذوالمرأةعلىالواقعالعنفهل

غربية؟مرجعيةذو

نتيجةالأسرةإلىيتسللوإنما،إليهيدعوأحدلاإذن،للعنفهويةلا

نعتقدولا،الخللهذاعنالمسئولةالأديانوليست،والواجباتالحقوقفيخلل

هناك،المسلمةالأسرةاستقرارعدمعلىتعملخبيثةغربيةغاياتهناكأن

الدين.معمنهاكثيرفىتتفقجديدةأشكال

تشريعاتوهناك،والمرأةالرجلبينبالمساواةغربيةمطالبهناك

تعودالتيالمرأةإلىوالنظرةالتطبيقعدمفيالكارثةلكنبالمساواةإسلامية

سابقة.عصورإلىبالمجتمع
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بحقإسلاميةتشريعاتوهنك،المرأةبتمكينغربيةمطالبهناك

والتعليمى.والاقتصاديوالاجتماعىالسياسيالمرأة

وأقل،الرجلمنتعليمااقلالمرأةفيهاتعتبرمجتمعاتأبناءنحننعم

ذلك؟عنالمسنولمنولكن،الحقوقلمختلفممارسة

النبيلةاهدافنامعمتوافقةكانتإنالغربيةالأجندةنرفضأننستطيعلا

المسلوبةالحقوقعلىنتفقفنحنمجتمعلألنا،فىالمراة!حإصلاحأجلمن

قامتحيثواقعاصارتلأنهاالأجندةهذهنرفضاننستطيعولا،للمرأة

أبينا.امهذاشئناعليهابالتوقيعحكوماتنا

فيمارايلسواهموليسالعلمأهلإلىنردهانلابدعليهنختلفوما

الذيهوالتربويينرأيفإنبالتربيةيختصالموضوعكانفإذا،عملهميخص

فيه.بالبتغيرهملاالموكلونفهمالأطباءيخصالموضوعكانوإنبه،يؤخذ

جمالياسرالدكتوربهاقامالتيالجنستصحيحعملياتمنكثير

التوانمفصلعملياتمنكثيلاوكذلك،طبىرأىعلىبناءتمتبالمملكة

الربيعة.عبداللهالدكتوربهاقامالتىالسيامية

إذاشيئاالمراةتخسرولنالجهود،تضافرإلىالحاجةمرحلةفينحن

خلافلا،الدينيةالتعاليممنيوافقهاوماالغربيةالمطالباتبينبالمواءمةقمنا

فليستالجنسيةبلحريةيتعلقالأمركانإناما،بالمرأةالخاصةالحقوقفى

الدولفىشاذكلوليسزوجها،غيرمعالجنستمارسغربيةامرأةكل

الغربي.المجتمعمنوتقديراحترامموضعالغربية

وضع،الراهنالوضعفيتخسرهممااكثرشيناالمرأةتخسرلن

بمحاولةتقومفئة،الاجتماعيةالقوىتعارضوضع،والتشويشالغياب

فيوالخاسر،الأولىمحاولةلإحباطالطائلةالأموالتنفقواخرى،النهوض

المرأةهوالنهاية

علىقادرة،شجاعة،مثقفة،متعلمةامرأةإلىنحتاجالمرحلةهذهفي

بيتهاعلىالحفاظعلىقادرةخارجها،أوالأسرةداخلسواءبحقهاالمطالبة

المزيد.تقديمعلىقادرإنجازاتها،يحترمالأبناءمنجيلبتقثيممنشغلةوكيانها،

الشواذ،ظاهرةمنالحاليبتكوينهالمسلمالعربيالمجتمعيتخلصلم

ظاهرةتصبحلن،نسيجهفيالشواذقبولمعهايمكنهدرجةإلىيتحولولن

.جديدةتشريعاتسنتقتضيأساسيةقاعدةحالبأيالشواذ
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رغمالشرعيةوغيرالخاطنةالجنسيةالممارساتالمجتمعيمنعولم

.والقانونالدينرجالوجهودلهاالمجتمعرفض

الدين،ورجالالمدنيالمجتمعناشطيبيندائرةمعركةامامإننا

المتحدثالوكيلنفسهيعتبروكلاهما،وكيانهنفسهعنيدافعانيريدكلاهما

.المرأةباسم

الصمتلايجبالتيالأحوالهذهفيالمراةتصمتانالغريبومن

دينىأدبهوصمتهاأنالمراةتخيلتفإن،المعركةصاحبةأنهارغمفيها،

يؤكدللمرأةعريقث)رتمنعرفناهمافإنمتكلما،الرجلكانطالمابهتقوم

يستوجبلادفاعهوانعنه،والدفاعحقهاخذعلىالأقدرهوالحقصاحبان

إحالاتدونالمباشرالتوصيلعلىالأقدردائماأنهكماوكلاء،وجود

وقد،العامةالقضايافيوالمشاركةرايهاإبداءمنالمرأةالدينيمنعلا

المؤمنيناميربحضوررأيهاامراةقالتعندماذلكالمسلماتالنساءمارست

عهدفيالجرحىبمداواةأخرىقامتوعندماعنه،اللهرضيالخطاببنعمر

"اوتزني:مستنكرة)ص(النبىثالثةسألتوعندما،وسلمعليهاللهصلىالنبى

..يزنينألاعلىيبايعنهأنالمؤمنات)ص(طلبهعلىرداا"؟الحرة

وحيدالهنديالمفكرقال،الخطاببنوعمرالمرأةلموقفتحليلهوفي

الدولةرأسعلىعنه(الله)رضيالخطاببنعمركان"القدخان:الدين

منمشهدعلىالخليفةلرأيمعارضتهاعنعاديةامراةأعربتحينالإسلامية

تتمتعالمراةأنيوضحالموقفوهذا،رأيهعنالتراجععلىأجبرهمما،الناس

نأالحقوقمستوياتاعلىمنإن.الإسلاميالمجتمع!فالحقوقمنقدربأكبر

يكفلالإسلاميوالمجتمعآرانه،عنالتعبيرفيالتامةبالحريةالفرديتمتع

.54"معانيهاوسعفىالحقهذاللمرأة

للجميع،"مجتمعاكانالتاريخعبرعرفناهالذيالإسلاميالمجتمع

هؤلاءكل،العربيوغيرالعربي،المسلموغيرالمسلم،لج!رلاوالمرأة

.والواجباتالحقوقفيمتساوون

نأالوكلاءمنالمطلوبوإنما،تصمتأنالمرأةمنالمطلوبليس

مصلحتهم،علىوأحرص،مجتمعاتهمفيالمرأةمصلحةعلىأحرصيكونوا

المجتمع.حالصلحالمرأةحالصلحفإن

182ص-خانالدينوحيد-الغربيةوالحضارةالاسلامشريعةبثنالمراة-؟د
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:الأولالملحق

1/9/1995ءبكينلمؤتمرلغتاميةاالوثيقةنص

بالمراةالمعنيالرابعالعالميالمؤتمرفىالمشتركةالحكوماتنحن

الخمسينالذكرىعام،م9951سبتمبر/أيلولفيبكينفىهنااجتمعناوقد

.المتحدةالأمملإنشاء

ملش!لاووالتنميةالمساواةأهدافتحقيقفىالتقدمعلىالعزمعقدناوقد

النساءبتنوععلفاونحيطمكانكلفيالنساءجميعبأصواتنعترفوإذ

الأملونستلهم،السبيلمقذناللانىالنساءونكرم،وظروفهنو(دوارهن

العالم.شبابفيالمتمثل

علىالهامةالجوانببعضفيتحسئاشهدتقدالمرأةأحوالبأننعترف

التفاوتأوجهبرحتومامتفاوثا،التقدمهذاكانوإن،الماضيالعقدمدى

إلىيؤديمما،كبيرةعقباتهناكزالتوما،والرجلالمرأةبينقانمة

جميغاالناسرفاهيةعلىخطيرةعواقب

علىيؤثرالذيالمتزايدالفقربسببسوءأتزدادالحالةهذهبأنأيضئانعترف

أسبابعنوالناشئوالأطف!،النساءسيماولاالعالمسكانأغلبيةحياة

دوليةوطنية

سبلبذلكفنعزز،والعقباتالقيودهذهلمعالجةتحفظدونانفسنانكرس

يقتضىهذابأنولدز،العالمأنحاءجميعفيوتمكينهاالمرأةباحوالالنهوض

الآنيؤديوالتضامنوالتعاونوالأملالعزمروحمنينطلقعاجلا،عملا

يلي:بماالتزامنامجدذا.نؤكدالقادمالقرنحتىويستمر

وسانرالمتأصلةوالإنسانيةوالكرامةالحقوقفيوالرجالالنساءتساوي

والإعلانالمتحدةالأممميثاقفىعليهاالمنصوصوالمبادئالمقاصد

ولاالإنسانلحقوقالدوليةالصكوكمنذلكوغير،الإنسانلحقوقالعالمي

حقوقواتفاقيةالمرأةضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءاتفاقيةسيما

فيالحقوإعلانالمرأةضدالعنفعلىالقضاءإعلانعنفضلاالطفل

التنمية.

.www. aihr- iadh. org/docs/ Conventions/ tachriaat/Pekin95OK
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14

16

لاجزءأباعتبارهاوالطفلةللمرأةالإنسانلحقوقالكاملةالأعمالضمان

وحرياتهالإنسانحقوقجميععنالفصلاوالتجزئةأوالتصرفيقبل

الأساسية

الأمممؤتمراتمنسبقفيماتقدمومنآراءتوافقمنتحققمماالانطلاق

والطفل،م1985عامنيروبيفيبالمراةالمعنيةالقمةواجتماعاتالمتحدة

1عامجانيروديريوفيوالتنميةوالبينة'0991eعامنيويوركفي 99 Yم،

عامالقاهرةفيوالتنميةوالسكان،م9119"عامفيينافيالإنسانوحقوق

تحقيقبهدفوذلك،م9951عامكوبنهاغنفيالاجتماعيةوالتنمية،م4991

والسلم.والتنميةالمساواة

للنهوضالتطلعيةنيروبىلإستراتيجياتوالفعالالكاملالتنفيذإلىالتواصل

.بالمرأة

والضميرالفكرحريةفيالحقذلكفيبمابهاوالنهوضالمرأةتمكين

والأخلاقيةالمعنويةالاحتياجاتتلبيةفبىيسهمنحوعلىوالمعتقد،والدين

وبذلك،غيرهممعبالاشتراكأوفرادىوالرجالللنساءوالفكريةوالروحية

وففاحياتهممجرىبرسمالمجتمعفيطاقاتهمكاملإطلاقإمكانيةلهمتكفل

يلى:بمااقتناععلى.ونحنأنفسهمهملتطلعاتهم

حياةجوانبجميعفيالصمناواةقدمعلىالكاملةومشاركتهاالمرأةتمكينأن

السلطة؟مواقعوبلوغالقرارصنععمليةفيالمشاركةذلك!فبماالمجتمع

والسلم.والتنميةالمساواةلتحقيقأساسيةأمور

الإنسانحقوقمنالمرأةحقوق-أن

الرجلوتقاسمالمواردإلىوالوصولوالفرصالحقوقفيالمساواةأن

أموربينهما؟المنسجمةوالشراكةبالتساويالأسرةعنالمسؤولياتوالمرأة

الديمقراطية.لتدعيموكذلكأسرتهما،ورفاهيةلرفاهيتهماحاسمة

والتنميةالمطردالاقتصاديالنموعلىبالاعتمادالفقرعلىالقضاءأن

المرأةاشتراكيقتضي،الاجتماعيةالعدالةوتوفيرالبيئةوحمايةالاجتماعية

المرأةومشاركةالفرصتكافؤوتحقيق،والاجتماعيةالاقتصاديةالتنميةفي

تحقيقعواملمنباعتبارهماالمساواةقدمعلىكاملةمشاركةوالرجل

منهامستفيدينوباعتبارهماالبشرلخدمةالموجهةالمستديمةالتنمية
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18

19

21

22

23

24

25

26

الأمورجميعفيالتحكمفيالنساءجميعبحقالصريحالاعترافأن

مجدذاالحقهذاوتأكيدبخصوبتهنالمتصلةتلكوخاصةبصحتهنالمتعلقة

.المرأةلتمكينأساسىامر

ارتبا!اويرتبطتحقيقهنيمكنوالعالميوالإقليميوالوطنيالمحلىالسلمأن

وحلالقيادةمجالاتفيأساسيةقوةتمثلالتيبالمرأةبالنهوضلهانفصاملا

.المستوياتجميععلىالدانمالسلموتعزيزالأزمات

سياساتورصدوتنفيذتصميمالمرأةمنبمشاركةيتمانالضروريمنأن

اعتباراتفيهاتراعيإنمائيةوبرامجسياساتذلكفيبما-وبرامج

جميععلىبينهمافيماالمتبادلوالتعزيزوالكفاءةبالفعاليةوتتسمالجنسين

بها.والنهوضالمرأةتمكينعلىوتشجعتعزز-المستويات

وخاصةالمدنىالمجتمعفيالفاعلةالعناصرجميعوإسهاممشاركةأبئ

ومنظماتالحكوميةغيرالمنظماتوسانرالنسانيةوالشبكاتالجماعات

والمنظماتالجماعاتهذهلاستقلالالكاملالاحتراممع،المحليةالمجتمعات

بفعالية.ومتابعتهالعملمنهاجلتنفيذهامأمرالحكوماتمعبالتعاون

وأن،الدوليوالمجتمعالحكوماتبالتزاميقضيالعملمنهاجتنفيذأن

فيبمابالعملودوليةوطنيةالتزاماتبعقدهمالدوليوالمجتمعالحكومات

قويةتدابيراتخاذبضرورةتعترفالمؤتمر؟فيالمعقودةالالتزاماتذلك

يلي:ماعلىالعزمعقدنا.وقدبهاوالنهوضالمرأةلتمكين

إستراتيجياتاهدافتحقيقإلىالراميةوالإجراءاتالجهودمضاعفة

الحالي.القرننهايةفيبالمرأةللنهوضالتطلعيةنيروبي

الأساسية،والحرياتالإنسانبحقوقكاملاتمتغاوالطفلالمراةتمتعضمان

والحرياتالحقوقهذهانتهاكضدفعالةتدابيرواتخاذ

المرأةضدالتمييزأشكالجميععلىللقضاءاللازمةالتدابيرجميعاتخاذ

الجنسينبينالمساواةتحقيقتعترضالتىالعقباتجميعوإزالة،والطفلة

وتمكينهابالمرأةوالنهوض

إلىالراميةالإجراءاتجميعفيالكاملةالمشاركةعلىالرج!تشجيع

المساواةتحقيق

لها،العملفرصتوفيرذلكفيبما،للمرأةالاقتصاديالاستقلالتعزيز

خلالمنالمرأةعلىالواقعوالمتزايدالمستمرالفقرعبءعلىوالقضاء

الهياكلفيتغييراتإجراءطريقعنللفقر،الهيكليةالأسبابمعالجة
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ذلكفيبما-النساءجميعوصولفيالمساواةتحقيقوضمان،الاقتصادية

التنمية-عمليةفيالحيويةالأطرافمنباعتبارهنالريفيةالمناطقنساء

العامةوالخدماتوالفرصالإنتاجيةالمواردإلى

النموذلكفيبماالبشر،علىتتركزالتيالمستديمةالتنميةتعزيز

مدىالمستمروالتعليمالأساسيالتعليمتوفيرخلالمنالمطردالاقتصادي

والنساءللفتياتالأوليةالصحيةوالعنايةوالتدريبالأميةومحوالحياة

والسعي،بالمرأةالنهوضأجلمنالسلاملكفالةإيجابيةخطواتاتخاذ

نزعإلى-الشلمحركةفيالمرأةتؤديهالذيالراندبالدوراعترافا-الحثيث

المفاوضاتوتاييدوفعالةصارمةمراقبةتحتوالكاولالعامالسلاح

شاملحظرلفرضعالميةمعاهدةإبرامإلىإبطاءدونالتوصلبهاالمقصود

وتسهم،الأطرافومتعددفعالأتحقفامنهاالتحققيمكنالنوويةالتجاربعلى

جوانبه.بجميعالأسلحةهذهانتشارومنعالنوويةالأسلحةنزعفى

عليه.والقضاءوالفتاةالمراةضدالموجهالعنفأشكالجميعمنع

والعنايةالتعليمعلىالحصولفيوالرجلالمرأةبينالمساواةضمان

الجنسيةالصحةوتحسين،المجالينهذينفيمعاملتهماوفي،الصحية

تعليم.منعليهتحصلماوكذلك،للمرأةوالإنجابية

.والفتاةللمرأةالإنسانحقوقجميعتعزيز

عقباتيواجهناللاتيوالفتياتالنساءجميعتمتعلضمانالجهودمضاعفة

العرقيالأصلمثلعاملبسبببهنوالنهوضتمكينهندونتحولمتعددة

لكونهناوالإعاقةأوالدينأوالثقافةأوالإثنىالانتماءأواللغةأوالسنأو

الأساسية.والحرياتالإنسانحقوقبجميعكاملاتمتغا،الأصليينالسكانمن

توفيرأجلمن،الإنسانيالقانونذلكفيبماالدوليالقانوناحترامضمان

خاصبوجهوالفتاةللمرأةالحماية

وضمانالأعمار،جميع!فوالنساءللفتياتالقصوىالإمكاناتتنمية

وتعزيزللجميعأفضلعالمبناءفيالمساواةقدمعلىالكاملةمشاركتهن

يلي:ماعلىالعزمعقدنا.وقدالتنميةعمليةفيدورهن

ذلكفبىبما،الاقتصاديةالمواردإلىالمساواةقدمعلىالمرأةوصولضمان

والمعلوماتالمهنحوالتدريبوالتكنولوجياوالعلموالانتمانالأرض

بماوتمكينهماوالفتاةبالمرأةالنهوضلزيادةكوسيلة،والأسواقوالاتصالات
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هذهإلىالمساواةقدمعلىالوصولثمارجنيعلىقدراتهماتعزيزذلكفى

وسانل.جملةضمنالدوليالتعاونبواسطةالموارد

الحكوماتجانبمنقوياالتزافاسيتطلبالذيالعملمنهاجنجاحضمان-

اقتناغامقتنعونوإننا،الأصعدةجميععلىالدوليةوالمؤسساتوالمنظمات

عناصرالبيئةوحمايةالاجتماعيةوالتنميةالاقتصاديةالتنميةبأنشديذا

يضمالذيالإطارهيالتيالمستديمةالتنميةفىبعضئابعضهايعززمترابطة

التنمية.إنالبشرلجميعأرقىحياةتجاهنوعيةلتحقيقجهودمننبذلهما

اللانىالنساءوبخاصة-الفقراءبتمكينتسلمالتىالمصنفةالاجتماعية

هيمستديمنحوعلىالبيئيةالموارداستغلالمن-الفقروطأةتحتيعشن

المتواصلالاقئصاديالنموبأنتسلمكما،المستديمةللتنميةضرورىأساس

التنميةلاستدامةلازمامرالمستديمةالتنميةسياقفىالعريضةالقاعدةذا

تعبنةسيقتضىالعملمنهاجنجاحأنكما،الاجتماعيةوالعدالةالاقتصادية

جديدةمواردتوفيروكذلك،والدوليالوطنيالصعيدينعلىللمواردكافية

المصادرذلكفىبما،المتاحةالتمويلآلياتجميعمنالناميةللبلدانوإضافة

وتوفيربالمراة،النهوضأجلمنوالخاصةوالثنانيةالأطرافالمتعددة

والإقليميةالإقليميةودونالوطنيةالمؤسساتقدرةلتعزيز؟ماليةموارد

والمسؤولياتالحقوففيوالرجلالمراةبينبالمساواةوالالتزامالدولية

الهيناتجميعفيالمساواةقدمعلىوالرجلالمرأةوبمشاركة،والفرص

آلياتتعزيزأووإنشاءالسياساترسموعمليات،والدوليةوالإقليميةالوطنية

.الأصعدةجميععلىالمساءلة

بمرحلةاقتصاداتهاتمرالتيالبلدانفيأيضئاالعملمنهاجنجاحضمان-

الدولي.الصعيدعلىوالمساعدةالتعاوناستمرارسيقتضيماوهو،انتقالية

يكفلبمابتنفيذهونلتزمالعملمنهاجهاهنانعتمد-الحكوماتنحن-إننا-

الأمممنظمةنحثوإنناوبرامجنا،سياساتناجميعفىالجنسينمراعاة

الإقليميةالمؤسساتوسانلوالدوليةالإقليميةالماليةوالمؤسساتالمتحدة

الحكومية-غيرالمنظماتوكذلككافةوالرجالوالنساءالصلةذاتوالدولية

نأعلى..الدوليالمجتمعقطاعاتوجميع-لاستقلالهاالتامالاحتراممع

والمساهمةالعملبمنهاجالكاملالالتزامعلىالحكوماتمعبالتعاونتعمل

.تنفيذهفي
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+المرأةضدالتمييزأشكالبهميععلى6القفهااتفاقية

الجمعيةقراربموجبوالانضماموالتصديقللتوقبعوعرضتاعتمدت

41المتحدةلالأممالعامة A . /r1979ديسمبر/الأولانونك18فيالمؤرخ

(1)27المادةلأحكاموفقا،9811/سبتمبرايلول3النفاذ:بدءتاريخ

يؤكدالمتحدةالأممميثافانتلحظإذ،الاتفاقيةهذهفىالأطرافالدولإن

الرجلوبتساوي،وقدرهالفردوبكرامة،الأساسيةالإنسانبحقوقالإيمانجديدمن

عثممبدايؤكدالإنسانلحقوقالعالميالإعلانانتلحظوإذ،الحقوقفيوالمراة

الكرامةفيومتساويناحرارايولدونالناسجميحانويعلنالتمييز،جواز

الإعلانفيالواردةوالحرياتالحقوقبجميعالتمتعحقإنسانلكلوان،والحقوق

علىانتلحظوإذ،الجنسعلىالقانمالتمييزذلكفيبماتمييز،اىدونالمذكور،

ضمانواجبالإنسانبحقوقالخاصينالدوليينالعهدينفىالأطرافالدول

والاجتماعيةالاقتصاديةالحقوقبجميعالتمتعحقفيوالمرأةالرجلمساواة

المعقودةالدوليةالاتفاقياتالاعتباربعينتأخذوإذ،والسياسيةوالمدنيةوالثقافية

والمراةالرجلمساواةتشجعالتي،المتخصصةوالوكالاتالمتحدةالأممبرعاية

الأمماعتمدتهاالتيوالتوصياتوالإعلاناتالقراراتأيضاتلحظوإذ،الحقوقفي

وإذ،الحقوقفيوالمرأةالرجلبمساواةللنهوض،المتخصصةوالوكالاتالمتحدة

الصكوكتلكمنالرغمعلى،هناكيزاللالأنهذلك،مع،القلقيساورها

المراةضدالتمييزأنإلىتشيروإذ،المراةضدالنطاقواسعتمييز،المختلفة

أمامعقبةويعد،الإنسانكرامةواحترامالحقوقفىالمساواةلمبدايانتهاكايشكل

السياسيةبلدهماحياةفي،الرجلمعالمساواةقدمعلى،المراةمشاركة

ويزيد،والأسرةالمجتمعرخاءنموويعوق،والثقافيةوالاقتصاديةوالاجتماعية

رقم،9391،نيويورك،المتحدةالأمم،الأولالمجلد،دوليةصكوكمجموعة:الانسانحقوق.

208،المبيح uQ' A.94. XIV- Vol.1"Pat،
4=option=com_ content& view= article& id5*4.""إل:// www. cedawstories. org/index

54=5&Itemid'
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يساورهاوإذ،والبشريةبلدهاخدمةفيالمرأةلإمكاناتالكاملةالتنميةصعوبةمن

الغذاءمننصيبأدنىإلاينلنلاالفقر،حالاتفيالنساء،ترىوهى،القلق

بانتؤمنوإذ،الأخرىوالحاجاتالعمالةوفرصوالتدريبوالتعليموالصحة

سيسهم،والعدلالإنصافسكلىالقانمالجديد،الدوليالاقتصاديالنظامإقامة

منلابدبأنهتنوهوإذوالمراة،الرجلبينبالمساواةالنهوضفيبارزاإسهاما

العنصرىوالتمييزالعنصريةاشك!وجميعالعنصريالفصلشافةاستنصال

الأجنبيةوالسيطرةالأجنبىوالاحتلالوالعدوانالجديدوالاستعماروالاستعمار

بحقوقهميتمتعواانوالنساءللرج!اريدإذاللدولالداخليةالشؤونفيوالتدخل

حدةوتخفيف،الدوليينوالأمنالسلمتعزيزشأنمنبأنتجزموإذكاملا،تمتعا

نظمهاعنالنظربغضالدولجميعبينفيماالئعاونوتبادل،الدوليالتوئر

ظلفيالنوويالسلاحنزعسيماولاالعامالسلاحونزع،والاقتصاديةالاجتماعية

فيالمتبادلةوالمنفعةوالمساواةالعدلمبادئوتثبيت،وفعالةصارمةدوليةرقابة

الأجنبيةالسيطرةئحتالواقعةالشعوبحقوإعمال،البلدانبينالعلاقات

شانمنوكذلك،والاستقلالالمصيرتقريرفيالأجنبيوالاحتلالوالاستعمارية

والتنمية،الاجتماعيبالتقدمالنهوض،الإقليميةوالسلامةالوطنيةالسيادةاحترام

منهاوإيماناوالمراة،الرجلبينالكاملةالمساواةتحقيقفيلذلكنتيجة،والإسهام

جميعاتتطلب،السلموقضية،العالمورفاهيةبلد،لأيوالكاملةالتامةالتنميةبأن

جميعفيممكنةمشاركةاقصى،الرجلمعالمساواةقدمعلى،المرأةمشاركة

تنميةوفىالأسرةرفاهفيالعظيمالمر(ةدورعينيهانصبتضعوإذ،الميادين

الاجتماعيةوالأهمية،كاملنحوعلىالآنحتىبهيعترفلمالذي،المجتمع

دورانتدرك،وإذالأطفالتنشنةوفىالأسرةفيكليهماالوالدينولدورلا؟مومة

تتطلبالأطفالتنشنةإنبلللتمييزاساسايكونانيجوزلاالإنجابفيالمراة

نأتدركوإذككل،والمجتمعوالمراةالرجلبينالمسؤوليةتقاسمذلكمنبدلا

التقليديالدورفيتغييرإحداثيتطلبوالمرأةالرجلبينالكاملةالمساواةتحقيق

تنفيذعلىالعزمعقدتوقد،والأسرةالمجتمعفيالمرأةدورفيوكذلكللرجل
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لهذاتتخذ،أنوعلى،المرأةضدالتمييزعلىالقضاءإعلانفيالواردةالمبادئ

،ومظاهرهأشكالهبجميعالتمييزهذاعلىالقضاءيتطلبهاالتيالتدابير،الغرض

يلي:ماعلىاتفقتقد

الأولالجزء

\المادة

وأتفرقةأى"المرأةضدالتمييز11مصطلحيعنىالاتفاصكيةهذهلأغر)ض

وأتوهين،أغراضهأوآثارهمنويكونالجنسأساسعلىيتمتقييداواستبعاد

السياسيةالميادينفيالأساسيةوالحرياتالإنسانبحقوقللمرأةالاعترافإحباط

وأتوهينأوآخر،ميدانأيفيأووالمدنيةوالثقافيةوالاجتماعيةوالاقتصادية

الزوجيةحالتهاعنالنظربصرفلها،ممارستهاأوالحقوقبهذهتمتعهاإحباط

الرجلوبينبينهاالمساواةأساسوعلى

2المادة

نأعلىوتتفق،المرأةضدالتمييزأشكالجميعالأطرافالدولتشجب

التمييزعلىالقضاءتستهد!سياسةإبطاء،ودونالمناسبةالوسائلبكل،تنتهج

يلي:بمابالقيامتتعهدلذلكوتحقيقا،المرأةضد

وأالوطنيةدساتيرهافىوالمرأةالرجلبينالمساواةمبدأ)أ(إدماج

وكفالة،الانحتىفيهاأدمجقدالمبدأهذايكنلمإذا،الأخرىالمناسبةتشريعاتها

المناسبة،الوسانلمنوغيرهالتشريعخلالمنالمبدألهذاالعمليالتحقيق

ماذلكفيبما،تشريعيةوغيرتشريعية،التدابيرمنالمناسباتخاذ)ب(

،المرأةضدتمييزكللحظر،جزاءاتمنيناسب

الرجل،معالمساواةقدمعلىالمرأةلحقوققانونيةحمايةفرض)ج(

والمؤسساتالاختصاصذاتالمحاكمطريقعن،للمرأةالفعالةالحمايةوضمان

،تمييزيعملأيمنالبلد،فيالأخرىالعامة

،أةالمرضدتمييزيةممارسةأوتمييزيعملأيمباشرةعنالامتناع)د(

اتخاذ؟)هص(الالتزاموهذايتفقبماالعامةوالمؤسساتالسلطاتتصرفوكفالة

وأشخصأيجانبمنالمرأةضدالتمييزعلىللقضاءالمناسبةالتدابيرجميع

مؤسسة،أومنظمة
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والتغييرمنها،التشريعيذلكفيبما،المناسبةالتدابيرجميعاتخاذ)و(

ضدتمييزاتشكلالتيوالممارساتوالأعرافوالأنظمةالقوانينمنالقائمإبطال

،المرأة

.المراةضدتمييزاتشكلالتيالوطنيةالجزائيةالأحكامجميعإلغاء)ى(

3المادة

السياسيةالميادينسيماولا،الميادينجميعفيالأطرافالدولتتخذ

التشريعىذلكفيبما،المناسبةالتدابيركل،والثقافيةوالاقتصاديةوالاجتماعية

حقوقممارسةلهالتضمنوذلكالكاملينوتقدمهاالمرأةتطورلكفالةمنها،

الرجل.معالمساواةأساسعلىبهاوالتمتعالآساسيةوالحرياتالإنسان

!لاالمادة

التعجيلتستهدفمؤقتةخاصةتدابيرالأطرافالدولاتخاذيعتبرلا1

الاتفاقية،هذهبهتأخذالذيبالمعنىتمييزاوالمرأةالرجلبينالفعليةبالمساواة

منفصلة،أومتكافنةغيرمعاييرعلىالإبقاءنحو،ايعلى،يستتبعألايجبولكنه

الفرصفيالتكافؤأهدافتحققتمتىالتدابيربهذهالعملوقفيجبكما

والمعاملة.

الأمومة،حمايةتستهدفخاصةتدابيرالأطرافالدولاتخاذيعتبرلا2

تمييزيا.إجراء،الاتفاقيةهذهفيالواردةالتدابيرتلكذلكفيبما

هالمادة

يلي:مالتحقيقالمناسبةالتدابيرجميعالأطرافالدولتتخذ

تحقيقبهدف،والمرأةالرجللسلوكوالثقافيةالاجتماعيةالأنماط)((تغيير

علىالقانمةالأخرىالممارساتوكلالعرفيةوالعاداتالئحيزاتعلىالقضاء

نمطيةأدو)رعلىاوالاخر،مناعلىأوادنىالجنسينمنأيبكونالاعتقاد

بوصفهاللامومةسليمافهماالعائليةالتربيةتضمينكفالة)ب(،والمرأةللرجل

بينمشتركةمسؤوليةوتربيتهمالأطفالتنشئةبكونالاعتراف،اجتماعيةوظيفة

جميعفيالأساسيالاعتبارهىالأطفالمصلحةأنمفهومايكون9نعلىالأبوين

الحالات

6ةلمادا

منها،التشريعيذلكفيبما،المناسبةالتدابيرجميعالأطرافالدولتتخذ

.المرأةبغاءواستغلالبالمرأةالاتجاراشكالجميعلمكافحة
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الثلأسءالجز

المادة

ضدالتعييزعلىللقضاءالمناسبةالتدابيرجميعالأطرافالدولتتخذ

قدمعلى،للمرأةتكفلخاصوبوجهللبلد،والعامةالسياسيةالحياةفيالمراة

في:الحق،الرجلمعالمساواة

للانتخابوالأهلية،العامةوالاستفتاءاتالانتخاباتجميعفي)1(التصويت

،العامبالاقتراعاعضاؤهاينتخبالتيالهيئاتلجميع

وفى،السياسةهذهتنفيذوفىالحكومةسياسةصياغةفيالمشاركة)ب(

الحكومية،المستوياتجميععلىالعامةالمهامجميعوتادية،العامةالوظانفشغل

العامةبالحياةتهتمحكوميةغيروجمعياتمنظماتايةفيالمشاركة)ج(

للبلدوالسياسية

8المادة

قدمعلى،للمرأةلتكفلالمناسبةالتدابيرجميعالأطرافالدولتتخذ

الدوليالمستوىعلىحكومتهاتمئيلفرصةئمييز،أيودون،الرجلمعالمساواة

الدولية.المنظماتاعم!فيوالاشتراك

A ;Lail

اكتسابفيالرجللحقوقمساويةحقوقاالمراةالأطرافالدولتمنح.\

الزواجعلىيترتبألاخاصبوجهوتضمنبها.الاحتفاظاوتغييرهااوجنسيتها

جنسيةتلقانياتتغيران،الزواجأثناءلجنسيتهالزوجتغييرعلىاو،أجنبيمن

.الزوججنسيةعليهاتفرضاناو،جنسيةبلاتصبحاناو،الزوجة

بجنسيةيتعلقفيماالرجللحقمساوياحقاالمرأةالأطرافالدولتمنح.2

أطفالهما

الثالثالجزء

01العادة

ضدالتمييزعلىللقضاءالمناسبةالتدابيرجميعالأطرافالدولتتخذ

خاصوبوجه،التربيةميدانفيالرجللحقوقمساويةحقوقالهاتكفللكيالمرأة

:والمرأةالرجلبينالمساواةأساسعلى،تكفللكي

بالدراساتوالالتحاق،والمهنيالوظيفيالتوجيهفيمتساوية)أ(شروط

فيفناتها،اختلافعلىالتعليميةالمؤسساتفىالعلميةالدرجاتعلىوالحصول
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مرحلةفيمكفولةالمساواةهذهوتكونالسواء،علىوالحضريةالريفيةالمناطق

جميعفيوكنلك،العاليالتقنيوالتعليموالمهنيوالتقنيالعامالتعليموفىالحضانة

المهني،التدريبانواع

مستوياتوفى،الامتحاناتوفى،الدراسيةالمناهجفيالتساوى)ب(

الدراسية،والمعداتالمرافقنوعيةوفى،المدرسينمؤهلات

فيالمرأةودورالرجلدورعننمطيمفهومأيعلىالقضاء)ج(

منوغيره،المختلطالتعليمتشجيعطريقعن،اشكالهبجميعالتعليممراحلجميع

كتبتنقيحطريقعنسيماولا،الهدفهذاتحقيقفيتساعدالتيالتعليمأنواع

التعليم،أساليبوتكييفالمدرسيةوالبرامجالدراسة

الدراسيةوالإعاناتالمنح!سالحصولفرصفيالتساوي)د(

،الأخرى

ذلكفيبما،التعليممواصلةبرامجمنالإفادةفرصفيالتساوي)هـ(

إلىتهدفالتيالبرامجسيماولا،الوظيفيالأميةومحوالكبارتعليمبرامج

والمراة،الرجلبينقائمةالتعليمفيفجوةأيبتضييقالإمكانبقدرالتعجيل

والنساءللفتياتبرامجوتنظيم،الدراسةالطالباتتركمعدلاتخفض)و(

،الأوانقبلالمدرسةتركناللائى

والتربيةالرياضيةالألعابفيالنشطةالمشاركةفرصفىالتساوى)ز(

البدنية،

كفالةعلىتساعدمحددةتربويةمعلوماتعلىالحصولإمكانية)ح(

تنظيمتتناولالتيوالإرشاداتالمعلوماتذلكفىبماورفاهها،الأسرصحة

.الأسرة

11ةلمادا

ضدالتمييزعلىللقضاءالمناسبةالتدابيرجميعالأطرافالدولتتخذ.\

والمراة،الرجلبينالمساواةاساسعلىلها،تكفللكىالعملميدانفيالمرأة

سيما:ولاالحقوقنفس

البشر،لجميعثابتاحقابوصفهالعملفي))أ(الحق

معاييرتطبيقذلكفيبما،العمالةفرصبنفسالتمتعفىالحق)ب(

ونوعالمهنةاختيارحريةفيالحق)ج(،الاستخدامشؤونفيواحدةاختيار

الخدمة،وشروطمزاياجميعوفىالعملعلىوالأمنالترقيةفيوالحق،العمل
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الحرفيةالتلمذةذلكفيبما،المهنيالتدريبوإعادةالتدريبتلقىفىوالحق

المتكرر،والتدريبالمتقدمالمهنيوالتدريب

فيوالحق،الاستحقاقاتذلكفىبماالأجر،فيالمساواةفيالحق)د(

فيالمساواةوكذلل!،المساويةالقيمةذيبالعمليتعلقفيماالمعاملةفيالمساواة

العمل،نوعيةتقييمفيالمعاملة

والبطالةالتقاعدحالاتفيسيماولا،الاجتماعيالضمانفيالحق)هـ(

وكذللث،للعملالأهليةعدمحالاتمنذلكوغيروالشيخوخةوالعجزوالمرض

الأجر،مدفوعةإجازةفيالحق

حمايةذلكفيبما،العملظروفوسلامةالصحيةالوقايةفيالحق)و(

.الإنجابوظيفة

لحقهاضمانا،الأمومةأوالزواجبسببالمرأةضدالتمييزلمنعتوخيا.2

المناسبة:التدابيرالأطرافالدولتتخذ،العملفيالفعلي

فيوالتمييزالأمومةإجازةأوالحملبسببالخدمةمنالفصل))أ(لحظر

المخالفين،علىجزاءاتفرضمع،الزوجيةالحالةأساسعلىالعملمنالفصل

بمزاياالمشفوعةاوالأجرالمدفوعةالأمومةإجازةنظاملإدخ!)ب(

الاجتماعية،للعلاواتاولا،لهدمية(والسابقللعملفقداندونمماثلةاجتماعية

الوالدينلتمكيناللازمةالمساندةالاجتماعيةالخدماتتوفيرلتشجيع)ج(

الحياةفيوالمشاركةالعملمسؤولياتوبينالعانليةالالتزاماتبينالجمعمن

الأطفدرعايةقف)رممنشبكةوتنميةإنشاءتشجيعطريقعنسيماولا،العامة

يثبتالتىالأعمالفيالحملفترةاثناءللمراةخاصةحمايةلتوفير)د(

لهامؤذيةأنها

المشمولةبالمسائلالمتصلةالوقانيةالتشريعاتتستعرضانيجب3

يتموأن،والتكنولوجيةالعلميةالمعرفةضوءفىدوريااستعراضاالمادةبهذه

الاقتضاء.حسبنطاقهاتوسيعاوإلغاؤهااوتنقيحها

21المادة

ضدالتمييزعلىللقضاءالمناسبةالتدابيرجميعالأطرافالدولتتخذ.\

بينالمساواةاساسعلىلها،تضمنأنأجلمنالصحيةالرعايةميدانفيالمرأة

الخدماتذلكفيبما،الصحيةالرعايةخدماتعلىالحصولوالمراة،الرجل

.الأسرةبتنظيمالمتعلقة
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للمراةالأطرافالدولتكفلالمادةهذهمن1الفقرةاحكاممنبالرغم.2

خدماتلهاموفرة،الولادةبعدماوفترةوالولادةبالحمليتعلقفيمامناسبةخدمات

والرضاعةالحملاثناءكافيةتعذيةوكذلكالاقتضاء،عندمجانية

31ةالماد

ضدالتمييزعلىلبقضاءالمناسبةالتدابيرجميعالأطرافالثولتتخذ

علىلها،تكفللكىوالاجتماعيةالاقتصاديةللحياةالأخرىالمجالاتفيالمرأة

ولاسيما،الحقوقنفسوالمراةالرجلبينالمساواةأساس

العانلية،الاستحقاقاتفي1(الحق))

العقاريةوالرهون،المصرفيةالقروضعلىالحصولفيالحق)ب(

المالي،الانتمانأشك!منذلكوغير

وفىالرياضيةوالألعابالترويحيةالأنشطةفيالاشتراكفيالحق)ج(

الئقافية.الحياةجوانبجميع

41المادة

تواجههاالتيالخاصةالمشاكلاعتبارهافيالأطرافالدولتضع.\

اقتصادياالبقاء(سبابتوفيرفىتؤديهاالتيالهامةوالأدوار،الريفيةالمراة

جميعوتتخذ،النقديةغيرالاقتصادقطاعاتفيعملهاذلكفيبمالأسرتها،

الريفية.المناطقفيالمراةعلىالاتفاقيةهذهاحكامتطبيقلكفالةالمناسبةالتدابير

ضدالتمييزعلىللقضاءالمناسبةالتدابيرجميعالأطرافالدولتتخذ.2

،والمرأةالرجلبينالمساواةاساسعلىلها،تكفللكيالريفيةالمناطقفيالمراة

في:الحقخاصبوجهللريفيةوتكفلمنها،وتستفيدالريفيةالتنميةفيتشاركأن

،المستوياتجميععلىالإنمائيالتخطيطوتنفيذوضعفي))أ(المشاركة

ذلكفيبما،الملائمةالصحيةالعنايةتسهيلاتإلىالوصول)ب(

،الأسرةبتنظيمالمتعلقةوالخدماتوالنصانحالمعلومات

الاجتماعى،الضمانبرامجمنمباشرةبصورةالاستفادة)ج(

الرسمي،وغيرالرسمي،والتعليمالتدريبانواعجميععلىالحصول)د(

بكافةخصوصاالتمتعوكذلكالوظيفبى،الأميةبمحومنهيئصلماذلكفيبما

التقنية،كفاءتهازيادةلتحقيقوذلك،والإرشاديةالمجتمعيةالخدمات
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علىالحصولأجلمنوالتعاونياتالذاتيةالمساعدةجماعاتتنظيم)هـ(

العملاوالغيرلدىالعملطريقعنالرجللفرصمكافنةاقتصاديةفرص

،الخاصلحسابهن

المجتمعية،الأنشطةجميعفيالمشاركة)و(

وتسهيلات،الزراعيةوالقروضالانتماناتعلىالحصولفرصة)ز(

إصلاحمشاريعفيالمعاملةفيوالمساواة،المناسبةوالتكنولوجيا،التسويق

الريفي،التوطينمشاريعفيوكذلكالزراعيوالإصلاحالأراضى

بالإسكانيتعلقفيماسيماولاملانمة،معيشيةبظروفالتمتع)ح(

.والمواصلات،والنقلوالماء،بالكهرباءوالإمدادالصحيةوالمرافق

الرابعالجزء

51ةالماد

.القانونأمامالرجلمعبالمساواةللمراةالأطرافالدولتعترف.\

لأهليةمماثلةقانونيةأهلية،المدنيةالشنونفي،المراةالأطرافالدولتمنح.2

بوجه،للمرأةوتكفل.الأهليةتلكممارسةفرصفيوبينهبينهاوتساوى،الرجل

وتعاملهما،الممتلكاتوإدارةالعقودإبرامفيالرجللحقوقمساويةحقوقا،خاص

القضائية.الإجراءاتمراحلجميعفىالمساواةقدمعلى

الصكوكأنواعوسانرالعقودجميعاعتبارعلىالأطرافالدولتتفق.3

باطلةللمراةالقانونيةالأهليةمنالحديستهدفقانونيأثرلهايكونالتىالخاصة

ولاغية.

المتصلبالتشريعيتعلقفيماالحقوقنفسوالمراةالرجلالأطرافالدولتمنح.4

وإقامتهم.سكناهممحلاختياروحريةالأشخاصبحركة

61المادة

ضدالتمييزعلىللقضاءالمناسبةالتدابيرجميعالأطرافالدولتتخذ.\

تضمن،خاصوبوجهالعانلية،والعلاقاتبالزواجالمتعلقةالأموركافةفيالمرأة

:والمرأةالرجلبينالمساواةأساسعلى

،الزواجعقدفيالحقسفن(أ))

إلاالزواجعقدعدموفى،الزوجاختيارحريةفيالحقنفس)ب(

الكامل،الحربرضاها

فسخه،وعندالزواجأثناءوالمسؤولياتالحقوقنفس)ج(
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عنالنظربغض،أبوينبوصفهماوالمسؤولياتالحقوقنفس)ح(

يكون،الأحوالجميعوفىبأطفالهماالمتعلقةالأمورفي،الزوجيةحالتهما

،الأولالاعتبارالأطفاللمصلحة

أطفالهاعددللنتانج،وبإدراكبحريةتقرر،انفيالحقوقنفس)هـ(

والوسانلوالتثقيفالمعلوماتعلىالحصولوفى،يليهوالذىالطفلبينوالفاصل

،الحقوقهذهممارسةمنبتمكينهاالكفيلة

والوصايةوالقوامةبالولايةيتعلقفيماوالمسؤولياتالحقوقنفس)د(

فيالمفاهيمهذهتوجدحين،الأعرافمنذلكشابهمااو،وتبنيهمالأطفالعلى

،الأولالاعتبارالأطفالىلمصلحةيكونالأحوالجميعوفى،الوطنيالتشريع

اختيارفيالحقذلكفيبما،والزوجةللزوجالشخصيةالحقوفنفس)ز(

العمل،ونوعوالمهنةالأسرةإسم

ال!ممتلكاتوحيازةبملكيةيتعلقفيماالزوجينلكلاالحقوقنفس)ح(

مقاللأومقابلبا*سواءفيها،والتصرفبهاوالتمتعوإدارتهاعليهاوالإشراف

عوض.

الإجراءاتجميعوتتخذ،قانونياثرأيزواجهأوالطفللخطوبةيكونلا.2

تسجيلولجعلللزواجأدنىسنلتحديدمنها،التشريعيذلكفىبما،الضرورية

إلزاميا.أمرارسميسجلفيالزواج

الخامسالجزء

71ةالماد

علىللقضاءلجنةتنشأالم*تفاقية،هذهتنفيذدفيالمحرزالتقدمدراسةأجلمن.أ

نفاذبدءعند،تتألف(اللجنةباسميليفيماإليها)يشارالمرأةضدالتمييز

والثلاثينالخامسةالطرفالدولةتصديقوبعدخبيراعشرثمانيةمن،الاتفاقية

الخلقيةالمكانةذوىمنخبيراوعشرينثلاثةمنإليهاانضمامهاأوعليها

تنتخبهم،الاتفاقيةهذهعليهتنطبقالذيالميدانفيالعاليةوالكفاءةالرفيعة

إيلاءمع،الشخصيةبصفتهمويعملونمواطنيهابينمنالأطرافالدول

الحضاريةالأشكالمختلفولتمثيللالعادالجغرافيالتوزيعلمبدأالاعتبار

الرئيسية.القانونيةالنظموكذلك

الدولىترشحهمأشخاصقانمةمنالسريبالاقتراعاللجنةأعضاءينتخب.2

مواطنيها.بينمنواحداشخصاترشحأنطرفدولةولكلفار!ألا
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وقبل،الاتفاقيةهذهنفاذبدءتاريخمنأشهرستةبعدالأولالانتخابيجرى.3

المتحدةمم؟الالعامالأمينيوجه،انتخابكلتاريخمنالأقلعلىاشهرثلاثة

غضونفيترفميحاتهاتقديمإلىفيهايدعوهاالأطرافالدولإلىرسالة

هذاعلىالمرشحينالأشخاصبجميعالفبانيةقانمةاالعامالأمينويعد.شهرين

لو!ثلاإلىويبلغها،منهمكلارشحتالتيالطرفالدولةذكرمعالنحو،

.الأطراف

الأمينإليهيدعوالأطرافللدولاجتماعفياللجنةاعضاءانتخاباتتجرى.4

الدولثلثياشتراكيشكلالذي،الاجتماعذلكوفى.المتحدةالأمممقرفيالعام

هماللجنةلعضؤيةالمنتخبونالأشخاصيكونله،قانونيانصابافيهالأطراف

مطلقةأكثريةوعلىالأصواتمنعدداكبرعلىيحصلونالذينالمرشحون

والمصوتين.الحاضرينالأطرافالدولممئلياصواتمن

منتسعةفترةانغير.سنواتاربعمدتهالفترةاللجنةاعضاءينتخب.ه

رنيسويقوم،سنتينفترةنهايةفيتنقضيالأولالانتخابفيالمنتخبينالأعضاء

بالقرعةالتسعةالأعضاءهؤلاءاسماءباختيارفورا،الأولالانتخاببعد،اللجنة

و3و2الفقراتلأحكاموفقاالخمسةالإضافييناللجنةاعضاءانتخابيجرى.6

اثنينولايةوتنتهي.والثلاثينالخامسالانضمامأوالتصديقبعدالمادةهذهمن4

اختيارويتم.سنتينفترةنهايةفيالمناسبةبهذهالمنتخبينالإضافيينالأعضاءمن

91اللجنةرئيسقبلمنبالقرعةاسميهما

عنخبيرهاكفالتيالطرفالدولةتقومالطارنة،الشواغرلملء.7

اللجنة.بموافقةرهنامواطنيها،،بينمنآخرخبيربتعييناللجنةفيكعضوالعمل

مواردمنتدفعمكافآت،العامةالجمعيةبموافقة،اللجنةاعضاءيثلقى.8

لأهميةالاعتبارإيلاءمع،الجمعيةتحددهاالتيوالشروطبالأحكامالمتحدةالأمم

باللجنةالمنوطةالمسؤوليات

ومرافقموظفينمناللجنةيلزمماالمتحدةللأممالعامالأمينيوفر.9

الاتفاقية.هذهبموجببهاالمنوطةبالوظانففعالةبصورةللاضطلاع

81المادة

تقريرا،المتحدةلالأممالعامالأمينإلىتقدمبانالأطرافالدولتتعهد.\

هذهاحكامإنفاذاجلمنوغيرهاوإداريةوقضانيةتشريعيةتدابيرمناتخذتهعما

.التقريرهذافىاللجنةتنظركيماالصدد،هذافيالمحرزالتقدموعنالاتفاقية

.":وذلك

المعنية،للدولةبالنسبةالنفاذبدءمنواحدةسنةغضونيف(أ))
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اللجنةطلبتكلماوكذلك،الأقلعلىسنواتاربعكلذلكوبعد)ب(

ذلك،

الوفاءمدىعلىتؤئرالتىوالصعابالعواملالتقاريرتبينانيجوز.2

الاتفاقية.هذهفيالمقررةبالالتزامات

I 9 Bawl

بها.الخاصالداخليالنظاماللجنةتعتمد.\

سنتينلفترةمكتبهااعضاءاللجنةتنتخب2

02المادة

فىللنظرسنوياأسبوعينعلىتزيدلافترةمدى،عادة،اللجنةتجتمع.\

الاتفاقيةهذهمن)Aللمادةوفقاالمقدمةالتقارير

مناسبمكاناىفياوالمتحدةالأمممقرفيعادةاللجنةاجتماعاتتعقد.2

اللجنةتحددهآخر

12المادة

المتحدةللأممالعامةالجمعيةإلىاعمالهاعنسنوياتقريرااللجنةتقدم.\

عامةوتوصياتمقترحاتتقدمأنولها،والاجتماعيالاقتصاديالمجلسبواسطة

تلكوتدرج.الأطرافالدولمنالواردةوالمعلوماتالتقاريردراسةعلىمبنية

،الأطرافالدولبتعليقاتمشفوعةاللجنةتقريرفيالعامةوالتوصياتالمقترحات

.وجدتإن

إعلامها.لغرض،المرأةمركزلجنةإلىاللجنةتقاريرالعامالأمينيحيل.2

22المادة

يقعماتنفيذفيالنظرلدىيمثلهامنتوفدانالمتخصصةللوكالاتيحق

المتخصصةالوكالاتتدعوأنوللجنة.الاتفاقيةهذهاحكاممنأعمالهانطاقفي

أعمالها.نطاقفيتقعالتيالمجالاتفيالاتفاقيةتنفيذعنتقاريرتقديمإلى

السادسالجزء

V w SAAII

المساواةلتحقيقمواتاةأكثرتكوناحكامايةيمسماالاتفاقيةهذهفيليس

أيةفياو)ب(ما،طرفدولةتشريعاتيف(أ)):واردةتكونوالغرأةالرجلبين

الدولة.تلكإزاءنافذدولىاتفاقاومعاهدةأواتفاقية

!لا2ةالماد

الصعيدعلىتدابيرمنيلزمماجميعباتخاذالأطرافالدولتتعهد

الاتفاقية،هذهفبىبهاالمعترفللحقوقالكاملالإعمالتحقيقتستهدفالوطنى
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52ةلمادا

.الدوللجميعمتاحاالائفاقيةهذهعلىالتوقيعيكون.\

الاتفاقية.لهذهوديعاالمتحدةلالأممالعامالأمينيسمى.2

الأمينلدىالتصديقصكوكوتودع.للتصديقالاتفاقيةهذهتخضع.3

.المتحدةللأممالعام

الانضمامويقع.الدوللجميعمتاحاالاتفاقيةهذهإلىالانضماميكون.4

المثحدة.للأممالعامالأمينلدىانضمامصكبإيداع

6المادة

الاتفاقية،هذهفىالنظرإعادةتطلبأنوقت،أيفيطرف،دولةلأية.\

.المتحدةللأممالعامالأمينإلىيوجهخطىإشعارطريقعنوذلك

مثلإزاء،اللزومعندتتخذ،التيالخطواتالمتحدةللأممالعامةالجمعيةتقرر.2

الطلبهذا

72المادة

صكإيداعتاريخيلىالذىالثلاثيناليومفيالاتفاقيةهذهنفاذيبدا.\

.المتحدةمم؟الالعامالأميقلدىالعشرينالانضماماوالتصديق

صكإيداعبعدإليهاتنضم(والاتفاقيةهذهتصدقالتىالدول20،اما

الثلاثيناليومفيإزاءهاالاتفاقتنفاذفيبداالعشرينالانضماماوالتصديق

انضمامها.اوتصدسء!أصكالدولةهذهإيداعتاريخيلىالذي

82المادة

الدولتبديهاالتيالتحفظاتنصالمتحدةللأممالعامالأمينيتلقى.\

.الدولجميععلىبتعميمهاويقوم،الانضماماوالتصديقوقت

وغرضها.الاتفاقيةهذهل!موضوعمنافيايكونتحفظايإبداءيجوزلا.2

إلىالمعنىبهذاإشعاربتوجيهوقت(يفىالتحفظاتسحبيجوز.3

هذاويصمبحبه.الدولجميعبابلاغعندنذيقومالذي،المتحدةللاممالعامالأمين

تلقيه.تاريخمناعتباراالمفعولنافذالإشعار

92المادة

الأطرافالدولمناكثرأودولتينبينخلافأكطللتحكيميعرض.\

،المفاوضاتطريقعنيسوىلاالاتفاقيةهذهتطبيقاوتفسيرحول

،الأطرافيتمكنلمفإذا.الدولهذهمنواحدةطلبعلىبناءوذلك

علىاتفاقإلىالوصولمن،التحكيمطلبتاريخمنأشهرستةخلال
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إلىالنزاعإحالةالأطرافأولنكمنلأيجاز،التحكيمامرتنظيم

للمحكمة.الأساسيللنظاموفقايقدمبطلبالدوليةالعدلمحكمة

واتصديقهاأوالاتفاقيةهذهتوقيعلدى،تعلنانطرفدولةلأية.2

المادةهذهمن1بالفقرةملزمةنفسهاتعتبرلاانهاإليها،الانضمام

دولةايةإزاءالفقرةبتلكملزمةالأخرىالأطرافالدولتكونولا

القبيلهذامنتحفظاأبدتطرف

ناالمادةهذهمن2للفقرةوفقاتحفظاأبدتطرفدولمةلأية3

للأممالعامالأمينإلىتوجههبإشعارشاءتمتيالتحفظهذاتسحب

.المتحدة

03المادة

بالأسبانيةنصوصهاالحجيةفيتئساوىالتي،الاتفاقيةهذهتودع

لالأممالعامالأمينلدىوالفرنسيةوالعربيةوالصينيةوالروسيةوالإنكليزية

هذهبإمضاء،الأصولحسبالمفوضون،ادناهالموقعونقام،لذلكوإثباتا.المتحدة

لاتفاقيةا

،أصفصءمبرا!!

اك"ط*إ!أ!!اايخمايىضبن!
"فكا

120

http://www.al-maktabeh.com



.للمرأةالسياسيةالعقوقيبشانااتفاقية

الجمعيةقراربموجبوالانضماموالتصديقللتوقيعوعرضتاعتمدت

1952/ديسمبرالأولكانون2.فيالمؤرخ(7-د)46.المتحدةمم1لاالعامة

6المادةلأحكاموفقا،4591تموز/يوليه7النفاذ:بدءتاريخ

،المتعاقدةالأطرافإن

فىالواردالحقوقفيوالنساءالرجالتساويمبداإعمال!فمنهارغبة

،المتحدةالأممميثاق

العامةالشؤونإدارةفيالمشاركةحقشخصلكلبأنمنهاواعترافا

نافىوالحق،حريةفييختارونممثلينبواسطةاومباشرةبصورةسواء،لبلده

ورغبة،بلده!فالعامةالمناصبتقلدفرصةسواهمعالمساواةقدمعليلهنتاح

وفيالسياسيةبالحقوقالتمتعفييتساوونوالنساءالرجالجعلفيمنها

،الإنسانلحقوقالعالميوالإعلانالمتحدةالأممميثاقلأحكامطبقاممارستها،

القصد،هذاعلىاتفاقيةعقدقررتوقد

التالية:الأحكامعلياتفقتوقد

\المادة

وبينبينهنتساويبشروط،الانتخاباتجميعفيالتصويتحقللنساء

تمييز.ايدون،الرجال

2المادة

،العامبالاقتراعالمنتخبةالهيناتلجميعينتخبنأنفيالأهليةللنساء

يأدونالرجالوبينبينهنتساويبشروط،الوطنيالتشريعبمقتضىالمنشأة

تمييز.

رقم،9391،نيويورك،المتحدةالأمم،الأولالمجلد،دوليةصكوكعةمجمو:الأنسانحقوق4

228،المبيع u' A.94. XIV-Vol.1, Pat.
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3ةلمادا

المنشاةالعامةالوظانفجميعوممارسةالعامةالمناصبتقلداهليةللنساء

تمييز.ايدونالرج!،وبينبينهنتساويبشروط،الوطنيالتشريعبمقتضى

!لا.المادة

،المتحدةالأممفىعضواىعنبالنيابةالاتفاقيةهذهتوقيعبابيفتح.\

دعوةالمتحدةلالأممالعامةالجمعيةإليهاوجهتاخريدولةأيةعنبالنيابةوكذلك

.الشأنهذافي

الأمينلديالتصديقصكوكوتودع!للتصديقالاتفاقيةهذهتخضع.2

.المتحدةللأممالعام

هالمادة

\الفقرةفيإليهاالمشارالدوللجميعالاتفاقيةهذهإليالانضماميتاح.\

الرابعةالمادةمن

.المتحدةلالأممالعامالأمينلدىانضمامصكبإيداعالانضماميقع.2

6المادة

التصديقصكإيداعيليالذيالتسعيناليومفيالاتفاقيةهذهنفاذيبدأ.\

.السادسالانضمامأو

التصديقصكإيداعبعدإليهاتنضماوالاتفاقيةتصدقالتىالدولاما.2

إيداعهايليالذيالتسعيناليومفيإزاءهاالاتفاقيةنفاذفيبداالسادسالانضمامأو

.الانضماماوالتصديقصك

7المادة

لديالاتفاقيةهذهموادمن(يعليتحفظادولةايةقدمتانحدثإذا

نصبإبلاغالعامالأمينيقومإليها،انضمامهاأوإياهاتصديقهااوالاتفاقيةتوقيعها

الاتفاقية.هذهفيأطرافاتصبحأنلهايجوزأوتكونالتيالدولجميعإليالتحفظ

الإبلاغتاريخمنيوماتسعينخلالتقومأنالتحفظعليتعثرضدولةولأية

الأمينتشعرأن(الاتفاقيةفيطرفافيهتصبحالذىاليوماثرعلي)اوالمذكور

هذهبينفيماالاتفاقيةنفاذيبدألا،الحالةهذهوفي.التحفظهذاتقبللابأنهاالعام

التحفظ.وضعتالتىوالدولةالدولة
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8ةلمادا

الأمينإليتوجههخطىبإشعارالاتفاقيةهذهمنتنسحباندولةلأية.\

تلقىتاريخعليسنةانقضاءلديالانسحابهذامفعولويبدا.المتحدةمم؟الالعام

المذكور.للإشعارالعامالأمين

مفعولفيهيبدأالذيالتاريخمناعتباراالاتفاقيةهذهنفاذيبطل.2

ستة.مناقلإليفيهاالأطرافبعدديهبطالذيالانسحاب

9المادة

وأالاتفلألمحيةهذهتفسيرحولاكثراومتعاقدتيندولتينبينينشانزاعأي

فيطرفأيطلبعليبناءيحال،المفاوضاتطريقعنيسويلاثمتطبيقها،

اخريطريقةعلىالأطرافتتفقلممافيه،للبتالدوليةالعدلمحكمةإلىالنزاع

للتسوية.

01العادة

،المتحدةالأممأعضاءجميعبإشعارالمتحدةللأممالعامالأمينيقوم

هذهمنالرابعةالمادةمن1الفقرةفيإليهاالمشارالأعضاءغيرالدولوجميع

:!ليبما،الاتفاقية

الرابعة،للمادةوفقاالواردةالتصديقوصكوكالحاصلة))أ(التوقيعات

الخامسة،للمادةوفقاالواردةالانضمامصكوك)ب(

السادسة،للمادةوفقاالاتفاقيةهذهنفاذفيهيبداالذيالتاريخ)ج(

السابعة6للمادةوفقاالواردةوالإشعاراتالتبليغات)د(

الثامنة،المادةمن1للفقرةوفقاالواردةالانسحابإشعارات)هـ(

الثامنة.المادةمن2للفقرةوفقاالاتفاقيةبطلانأو(

11المادة

بالأسبانيةنصوصهاالحجيةفيتتساوىالتي،الوثيقةهذهتودع.\

.المتحدةالأمممحفوظاتفي،والفرنسيةوالصينيةوالروسيةوالإنكليزية

أعضاءجميعإليمصدقةصورةالمتحدةللاممالعامالأمينيرسل.2

المادةمن1الفقرةفيإليهاالمشارالأعضاءغيرالدولوإلىالمتحدةالأمم

الرابعة.
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8المرأةد!فالتمييزعلي،القضاإعلاق

المتحدةلالأممالعامةالجمعيةقراربموجبالملأعلىونشراعتمد

1967/نوفمبرالثانيتشرين7فىالمؤرخ(Y-د2263)

قدالمتحدةالأممشعوبأنالاعتباربعينتأخذ،إذالعامةالجمعيةإن

الشخصوبكرامةالأساسيةالإنسانبحقوقإيمانها،الميثاقفيجديد،منأكدت

،الحقوقفبىوالمرأةالرجلوبتساوي،وقيمتهالإنساني

مبدأيؤكدالإنسانلحقوقالعالميالإعلانأنالاعتباربعينتأخذوإذ

الكرامةفيومتساويناحراريولدونجميعاالبشرانويعلنالتمييزعدم

تمييز،ايدونفيه،المقررةوالحرياتالحقوقجميعإنسانلكلوأن،والحقوق

الجنس،بسببتمييزأيذلكفيبما

والتوصياتوالاتفاقياتوالإعلاناتالقراراتالاعتباربعينتأخذوإذ

عل!القضاءإليوالراميةالمتخصصةوالوكالاتالمتحدةالأممعنالصادرة

،والمرأةالرجلحقوقتساويتعزيزوإلىأشكالهبكافةالتمييز

ميثاقرغم،المرأةضدالتمييزمنكبيرقدروجوداستمراريقلقهاوإذ

الخاصينالدوليينوالعهدينالإنسانلحقوقالعالميوالإعلانالمتحدةالأمم

المتخصصة،والوكالاتالمتحدةالأممصكوكمنذلكوغيرالإنسانبحقوق

،الحقوق!فالمساواةميدانفىالمحرزالتقدمورغم

الأسرةوخيرالإنسانكرامةمعيتنافىالمرأةضدالتمييزانترىوإذ

حياةفي،الرجلمعالمساواةقدمعلى،المرأةاشتراكدونويحول،والمجتمع

تعترضعقبةويمثل،والثقافيةوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةبلدهما

الإنسانية،وخدمةبلدهاخدمةعلىالمرأةلطاقاتالتامالإنماء

الاجتماعيةالحياةفيالمرأةإسهامأهميةعينيهانصبتضعوإذ

فيسيماولا،الأسرةداخلتلعبهالذيوالدور،والثقافيةوالاقتصاديةوالسياسية

الأولاد،تربية

رقم،9931،نيويوركالمثحدة،ا!مم،ا!ولالمجلد1مىليةا*ممكو*لث،.بمجمو7ثحؤإ2لا!ندسما
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ممكنإسهاماقصىالسواءعليوالرج!النساءإسهامبأنمنهاوإيمانا

الميادين،جميعفىبلدلكلالكاملةللتنميةمنهبدلامطلبالميادينجميعفي

السلم،ولقضيةالعالمولخير

وفىالقانونفي،العالمىالاعترافكفالةالضروريمنأنتريوإذ

،والمرأةالرجلتساوىبمبدأ،الواقع

التالي:الإعلانرسمياتعلن

9المادة

الرجل،معالحقوقفيتساويهاتقييدهاوبإنكاره،المراةضدالتمييزإن

الإنسانيةللكرامةإهانةويكونأساسياإجحافايمثل

المادة

والأنظمةوالأعرافالقوانينلإلغاءالمناسبةالتدابيرجميعتتخذ

القانونيةالحمايةولتقرير،المرأةضدتمييزاتشكلالتىالقائمةوالممارسات

وخصوصا:الحقوقفيوالمرأةالرجللتساويالكافية

ايةعليقانونايكفلأوالدستورفيالحقوقتساويمبداعلى)أ(ينص

،أخرىصورة

الدوليةالصكوكتصديقإلي،ممكنوقتأسرعفىيصار،)ب(

عليبالقضاءوالمتعلقةالمتخصصةوالوكالاتالمتحدةالأممعنالصادرة

.التماموجهعلىتنفيذهاوإليإليها،الانضمامأو،المرأةضدالتمييز

3المادة

كلفيالتطلعاتوإثارةالعامالرأيلتوعيةالمناسبةالتدابيرجميعتتخذ

*العرفية،وغيرالعرفية،الممارساتجميعوإلغاءالنعراتعلىالقضاءنحوبلد

.المرأةنقصفكرةعلىالقائمة

4المادة

معالمساواةقدمعلي،للمرأةتكفلالتىالمناسبةالتدابيرجميعتتخذ

التالية:الحقوق،تمييزأيودونالرجل

لجميعنفسهاترشيحوفيالانتخاباتجميعفيالتصويتفي)أ(حقها

العامة،الانتخاباتعنالمنبثقةالهيئات
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العامة،الاستفتاءاتجميعفيالتصويتفيحقها)ب(

العامة.الوظانفجميعومباشرةالعامةالمناصبتقلدفىحقها)ج(

التشريع.طريقعنالحقوقهذهوتكفل

هالمادة

واالجنسيةباكتسابيتعلقمافىللرجلالتىالحقوقذاتللمرأةتكون

آلىمساسأياجنبيمنالزواجعلييترتبولابها.الاحتفاظأوتغييرها

زوجهاجنسيةعليهايفرضأوجنسيةبلايجعلهاالزوجةبجنسية

6المادة

الوحدةتظلالتى،الأسرةوانسجاموحدةبصيانةالإخلالعدممع.\

منها،التشريعيةسيماولا،المناسبةالتدابيرجميعتتخذ،مجتمعأيفىالأساسية

لحقوقمساويةبحقوق،متزوجةغيرأوكانتمتزوجة،المرأةتمتعلكفالة

التالية:الحقوقسيماولا،المدنىالقانونميدانفيالرجل

ووراثتها،بهاوالتصرفبهاوالتمتعالممتلكاتوإدارةالتملكقح(11

،الزواجقيامأثناءحيازتهاتمتالتيالأموالذلكفيبما

،المساواةقدمعلىوممارستهاالقانونيةبالأهليةالتمتعحق)ب(

الناظمبالتشريعيتعلقفيماالرجلبهايتمتعالتيالحقوقذات)ج(

الأشخاصلتنقل

فيالزوجينئساويمبدألتأمينالمناسبةالتدابيرجميعتتخذ.2

يلي:ماسيماولاالمركز،

بملءالزوجاختيارحق،الرجلمعبسواءسواء،للمراة)أ(يكون

،التامالحررضاهابمحضإلاالتزوجوعدمحريتها

وعندالزواجقياموأثناءالحقوقفيالرجلمعالمرأةتتساوى)ب(

،الأولالاعتبارالحالاتجميعفىالأولادلمصلحةويكونحله.

الشؤونفيمتساويةوواجباتحقوقوعليهماللوالدينيترتطا)ج(

.الأولالاعتبارالحالاتجميعفيالأولادلمصلحةويكونبأولادهما،المتعلقة

وتتخذ،البالغاتغيرالفتياتخطوبةوعقدالصغارزواجيحظر.3

لسنأدنىحدلتحديد،التشريعيةالتدابيرذلكفيبما،المناسبةالفعالةالتدابير

إجباريا.الرسميةالسجلاتفىالزواجعقودتسجيلولجعلالزواج
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7ةلمادا

"المرأةضدتمييزعليتنطويالتيالعقوباتقوانيناحكامجميعتلغى

8المادة

لمكافحة،التشريعيةالتدابيرذلكفىبما،المناسبةالتدابيرجميعتتخذ

بغانها.واستغلالبالمراةالاتجارأنواعجميع

9المادة

والنساء،الفتياتتمتعكفالةأجلمنالمناسبةالتدابيرجميعتتخذ

التعليمميدانفيالرج!لحقوقمساويةبحقوق،متزوجاتغيرأومتزوجات

يلى:ماسيماولا،مستوياتهجميععلى

انواعها،بجميعالتعليميةبالمؤسساتالالتحاقشروطفي)أ(التساوي

فيها،والدراسة،والمهنيةوالتقنيةالحرفيةوالمدارسالجامعاتذلكفيبما

وفي،الامتحاناتوفي،المختارةالدراسيةالمناهجفىالتساوي)ب(

سواء،المدرسيةوالمعداتالمرافقنوعيةوفيالمدرسينمؤهلاتمستويات

مختلط،غيرأومختلطاالمعنيةالمؤسساتفيالتدريسكان

الدراسيةوالإعاناتالمنحعلىالحصولفرصفيالتساوي)ج(

،الأخرى

ذلكفيبما،التعليممواصلةبرامجمنالإفادةفرصفيالتساوي)د(

والكتابة،القراءةالكبارتعليمبرامج

كفالةعلىتساعدالتىالتربويةالمعلوماتعلىالحصولإمكانية)هـ(

ورفاههاالأسرةصحة

51ةالماد

غيرأومتزوجة،المرأةتمتعلكفالةالمناسبةالتدابيرجميعتتخذ.\

الاقتصاديةالحياةميدانفيالرجللحقوقمساويةبحقوق،متزوجة

سيماولا،والاجتماعية

فيآخر،سببأيأوالاجتماعيةالحالةبسببتمييزدون)أ(الحق،

وفي،العملونوعالمهنةاختيارحريةوفي،العملوفي،المهنيالتدريبتلقى

والعمل،المهنةفىالترقيةنيل

بمعاملةوالتمتع،الرجللمكافأةمساويةمكافاةتقاضيحق)ب(

المساوية،القيمةذىالعملعنمتساوية

Irv
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التقاعديةوبالاستحقلألهاتالأجرالمدفوعةبالإجازاتالتمتعحق)ج(

غيراوالشيخوخةاوالمرضأوالبطالةضدالمؤمنةالاجتماعيةوالضمانات

العمل،عنالعجزأسبابمنذلك

الرجل.معالمساواةقدمعليالعائليةالتعويضات،ئقاضىبحق)د(

حقهاوكفالة،الحملأوالزواجبسببالمراةضدالتمييزمنعبغية.2

الحمل،أوالزواجحالةفيفصلهالمنعاللازمةالتدابيرتتخذ،العملفيالفعلي

ولتوفير،السابقعملهاإليعودتهاضمانمعماجورةأمومةإجازةولإعطانها

الحضانة.خدماتذلكفيبمالهااللازمةالاجتماعيةالخدمات

في،المراةلحمايةتتخذالتيالتدابيرتلكتمييزيةتدابيرتعتبرلا.3

الجسمى.تكوينهابصميمتتعلقلأسباب،الأعمالأنواعبعض

11المادة

فيالتنفيذموضعوالمرأةالرجلحقوقتساويمبداوضعيتوجب.\

.الإنسانلحقوقالعالميوالإعلانالمتحدةالأممميثاقلمبادئوفقاالدولجميع

والأفراد،الحكوميةغيروالمنظماتالحكوماتتحثلنلك،وتحقيقا2

.الإعلانهذافيالواردةالمبادئتنفيذعليللعملالوسعاقصىبذلعلى

ث7..+6!آطول!!س

ثم+
-أ-،

."
معنب!ق

ب+أ
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لثانياالملعق

وواجباتها+المسلمةالمرأةحقوقوثيقة

العالمعلىوأثرهاالدوليةالمراةمؤتمر"اتفاقياتعنصادرة

البحرين-المنامة-"الإسلامي

2010ابريلمن15الخميس

الرحيمالرحمناللهبسم

اجمعين،وصحبهآلهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاةلنهالحمد

وبعلى:

قضايامنقضيةتجاهالشرعىللموقفبيانأالوثيقةهذهأعدتفقد

هذهزمنفيسيمالاالمسلمالصجتمعفيوحقوقهاالمرأةقضيةوهيألاالعصر،

الث!لرحمةوبيانأدينها،فيتفتنأنمنللأمذونصحأ،المعاصرةالتغريبيةالجولة

.ومكانزمانلكلالصالحةالكاملةالشريعةهذهلهمشرعحيث،أجمعينبالناس

هذهلقيموالمتسارعالصريحالعدوانيالاستهدافتوقيتهافرضوقد

خلالىمن،الغربيةالمنظومةوتحركهاتقودهاعالميةمنظومةقبلمن،الأمة

الشهوانية،المادية،العلمانيةرؤيتها

العسكريالعدوانمقاومةعنالساسةعجزأسبابوفهمتفسيرأمكنإذا

العدوانردعنالأمةومفكريالعلماءوعجزقعودقبوليسوغفلا،والسياس!

يستهدفوالقادمةالحاليةصورهمعظمفيالعدوانوأنخاصة،والفكريالثقافي

عليها.يرابطونالتيالجبهةتلك

السياسيةسلطتهإسقاطفيما،بلدعلىما،مرحلةفيالعدوانينجحربما

المسلمةالشعوبعلىالسيطرةفيينجحأنيمكنلاولكنه،العسكريةقوتهويهزم

ئجيلوتخلؤالكتالبأفلىفن!آيخفة)ؤذت:تعالى!قبدينها،ثقتهاأفقدهاإذاإلا

!www. saaid. net/ female/ bayanl. htm j' www. paImoon. net/5/topic-2663-30. htmI
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لؤ)ؤذوا:تعالىوق!،(69)عمرانآلي!ثنغزون(ؤقاانف!شفنمإلآيضبلونؤقا

.(89)عمرانآلسنؤاء(فتكولونكفزوأكغاتكفزولظ

احدحولورؤىأصولمجموعةعلىالتاكيدإلىتدفعالحقيقةهذه

الاجتماعي،الميدانوهوالا،محمومةتغريبيةمحاولاتفيهاتجرىالتيالميادين

بالمراةيتصلماخاصة

الأمة،وعيثمراتمنثمرةهو،الأصولهذهمئلعلىالاجتماعإن

علىوتجععهمفيها،الإصلاحلأهلالمتناميالإيجابيالئداعيمظاهرمنومظهر

للفضيلة.وإشاعةللظلموردا،للحقنصرة،الخير

منالأدنىالحدعلىبالاقتصارالاختصار،علىالوثيقةحرصثولقد

والتدليلالتعليل

التاليةالمحاورضمن

اساسية.منطلقات

وواجباتها.المراةحقوقفيشرعية.أصول

الأصولهذهلبعضوتعليليةتفسيرية.رؤى

ومطالب.توصيات

أساسية:منطلقاق:أولأ

شرعيةأصولأيصياغةتوجهوواقعيةشرعيةومنطلقاتمبادئهناك

معالجةوطريقةومسلماتها،دواعيها،وتحددوحقوقها،المرأةقضيةحول

يلي:ماواهمهاموضوعها،

الدنيابامريتعلقفيما-والحقالخيرمصدربانالجازمالاعتقاد.1

ذلكومن،المطهرينوالسنةالكتاببمصدريهالإلهبىالوحيهو-والاخرة

الإيمانأصلمنمخالفتها،وعدمإليهاالرجوعواعتبارالمعتبر،الثابتالإجماع

لئمتيتفئملثتجز!يغايخكضوكخئىئؤيمئولقلاؤزئكفلاأوجل:عزقال،وشرطه

ومن6"ا،ا"النساء:هتهـهمثيهمط(ؤئ!شلغوافضتثنقيمضاخزجأائف!يهثملهىتحذوالا
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حقوالتشريعالحكملأنا؟*سدص.!نجيةربهصأنئدتوحيدسنأنبالضروهـذالمعلوم

فيحيدهتهومنكلها،الحنادوفي،دأؤتاثوشؤون،المجتمعشؤونفى،لنه

.شيء!كفيإليهالتحاكمبوجوبا.لإيمانألوهيته

وبشمولها،ومكانزمانكلفيللتطببقالشريعةهذهبصلاحيةاليفين20

بأنهوالإيمانوالجزنية،الكليةوأحالسه،الدينبهذاالتامةوالثقة،الحياةلهمناحيلكل

يلتييفبىالفزآن!اإن(:تعالىقالكلها،والرحمةكله،والعدلكله،الخيرهو

الإسراء(كييرأأخرأ!يحماولالصئايتأتلايغغلونني!ثلاالغؤيميينزئث!بئؤاقوئمهيئ

الخبير،اللطيف،الحكيمالعزيزاللهعنالأحكامهذهصدورالثقةهذهوسبب،(9)

يئغونالجاهبية)أفخ!تموجق:عزقالى،التامةوالحكمةالشاملبالعلمالموصوف

110فى.:"الماندةئولهطودط(يفؤمخكمأاللهمنأخشنؤقن

نايختدثمارسة،أوحنع؟أءب!خطخللؤفيوالإصلاحالتصحيحفإنلذا

وفقوليسائضلال،ةوالحقالخطا،،!االصثفيالشريعةمعياروفقنيكو

تعالى:قالا!س!مين،اأبناءمنبيمتاثراومنالمسلمينغيرمنالآخرينموازين

(94)الماندةإلئك(اللةانزذقابغضغنيفتئوكأن)ؤاخذزفئم

الوحيلنصوص-المخالفةالبشربةالوضعيةالمناهجبقصورالوعي03

وبراقة،مزينةبدتمهما،الأح!امو،والموازين،والقيح،التصوراتفيالإلهى-

معالنساء)28(.(كتيرأاختلافأكيهلوتجذوأاللهغيرمجنديمنكان)ؤلؤ:تعالىقال

سليمة،فطرةلبقايانتيجة(حيانأ،انبهجوبعض!اوالحقتصيبقدبأنهاالاعتراف

البشرية،منهاتعانيالتىال!تمرورمصدربأنالوعىكذلكمتجرد،ونظرعقلأو

تعالى:قال،الحقالإسادممرخعةعنالمنامدجمهذهابتعادهوو!افرها،مسلمها

كانيلؤ:وقال،"12:"الروم(القستيميفكشبلتيغاؤالبخرالبز!يالفمهمتاذ(ظقز

،"22"الأنبياء:(يصيفونغفاالعزشتلثاللهف!شئخانلف!متذتااللةإلاآيقةلهيهقا

بينالتسويةالعدلمقتضى؟،العتل9ببئهوالإسلامدينبأنالإيمان.4

دينأنهيطلقمنسادم1؟"!عشخطىءوالمختلفينبينوالتفريقالمتماثلين

13؟
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المختلفين،بينالتسويةأحيانأتقتضىالمطلقةالمساواةلأنقيد؟دونالمساواة

فىواخطأالمعنىفيأصابفقدالعدلبالمساواةارادومن،الظلمحقيقةوهذه

الأمرجاءإنما،بإطلاقبالمساواةيأمرالقرآنفيواحدحرفياتولم،اللفظ

الشريعةفاحكام،(9.)ؤالإخشان(النحليالغذليأضزاللة)إن:تعالى!ق،بالعدل

يكونحينوتفرق،العدلهيالمساواةتكونحينفتسوي،العدلاساسعلىقائمة

يكلقاتهفبذللأؤغذلأصيذقأزئذكيغث)ؤتغ!ت:تعالى!ق،العدلهوالتفريق

.الأحكامفيوعدلأالإخبار،فيصدقأاي،(511)الأنعام(الخييئمالممئميغؤفؤ

كحدالعدلعلىالإنسانيةوالعلائقالبشريةالحياةل!يمالإسلامفإنلذا

)ؤلأ:تعالىقالحالى،كلفيأحد،كلمعاحد،كلمنمطلوبفالعدل،أدنى

.(8)المائدةيلئفؤى(افزلثفؤاغدلوأتغبلواالآغلىفؤملثتنانتخرضثكئم

المعاصرةالغربيةالجاهليةتعتمدالبشر،بينالعلانقمجالفي.ه

الأصلبأنالتسليمهولذلكوالمنطقيةالطبيعيةوالنتيجة،أساسيةقيمةالفردية"ا"ا

والتعاضد،التعاونعلىلاوالتغالب،الصراععلىتقومالبشر،بينالعلاقاتفي

الله،منهجعنالانحرافثمرةوهذهوالإيثار،البذلىعلىلا،والأثرةالأنانيةوعلى

للموروثطبيعينتاجهووالمرأةالرجلبينعالميأالسائدالحقوقفصراع

نافكرةتقتلالذي،()الدينيةالميثولوجيةبجذوره،الغربيوالثقافيالتاريخبى

الموروثوهذا،الأولىالخطينةسببهيالمرأةوان،أزليةالجنسينبينالعداوة

،الإسلامشريعةإلىينتميلابالتاكيدولكنه،الأخرىالثقافاتبعضمعالتقىربما

المسلمين.ثقافةإلىولا

اللطيفاللهقررهاإنماالمرأةولاالرجليقررهالمالمسلمينعندفالحقوق

ليهـمئكنزؤتجقايمئقاؤتجغكؤ)جذةئفسفنخلفحالثبي)فؤقال:الذىالخبير،

طرفمنالحقوقفيحيفالمسلمينواقعفيوجدفإن،(\9A)إلية)أ(الأعراف

وضعفبأحكامهوجهلهم،دينهمعنالمسلمينلانحرافنتيجةفهوآخر؟تجاه
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الأعرافتحكمبسبباو،فيهمالوضعيةالقوانينتحكيمبسبباو؟بربهمإيمانهم

احوالهم.فيللشرعالمخالفةوالتقاليد

تعالى:قالالثينهذاقياممنذمستمرةالمسلمينضدالكفارمعركةإن.6

وفي،(172)البقرة(اسنتطاغوأإندييخغنيزذوثخخئىئفايلونخيزالونؤلأ)

المسلمينأوساطفىالنفاقيظهرالمسلمينعلىالكفارفيهايتسلطالتيالفترات

مجاهدةوجبولذالهم،السضاعونويكئربمو)قفه،مرضقلبهفيمنويجاهر

ؤالضنالهقينالكفازتجاهبالئييأئقا)يا:تعالى!قبقوةعليهموالاحتسابالمنافقين

)فئموجل:عزوقالالتوبة)37(،(الغصبيرؤبش!نجقئئمؤقأؤافنمغ!يهئمؤاغلظ

الأسلوبإلىالتنبهمع،(4)ئؤفكون(المنافقونأئىاللةفاتلفئمفاخذزفنمالغذؤ

بمنهجالشرعيةالنصوصمعالتعاملوهو،منهمكثيرينهجهالذيالخادع

هيةالوابالشبهاتومقاصدهاوألفاظهالمعانيهاوالتأويلالتحريف

الماديةالهزيمةبواقعتأثرممنلهم،السضاعينمناصحةيجبكما

وتلانروشرانعه،واحكامهالثينبهذااعتزازهمفضعف،للمسلمينوالمعنوية

وضلالاتهم.بشبهاتهم

وواجباتها:المرأةحقوقفيشرعيةأصول:ثانيا

اسمهامشكلة،الإسلامأمةعمرمدىعلى،المسلمينتاريخفيئعرفلم

ضعفهمازمنةفياو،وتمكنهمعزتهمأوجفيذلكاكانسواء"ا،المراةقضية"ا

علىومعاناتهمامراضهمالمستغربونوادعياؤهالغربنقلوعندما.وهزيمتهم

لاحيث،"المرأةقضية"بيسمىماظهر،-المسلمينفيهم-بمنجميعأالبشر

الغربيالعلمانيبالمفهومالمسلمينمجتمعاتمعظمفيبتحريرهاونودي،قضية

للتحرير.

:السياقهذافيالحاكمةالشرعيةالأصولبعضهنانبينولذا

الزؤتجينخلق)ؤأئة:تعالى!ق،الإنسانيالنوعشطريأحذالمراة01

ائقايا):تعالىقل،الواحدةالنفسشقيأحدوهيؤالأنثى(النجم)54(،الذكز
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فهى،(1)ءاسنلا(اقجتؤزيمئقاؤخلقؤاجذةئفسفنخلفكمالثبيزتخائفواالثاش

الكونعمارةفيمعهتشتركوالمصير،والمنشأ،،الأصلحيثمنالرجلشقيقة

والثوابوالاعتقاد،التوحيدفي،الدينعمومفيبينهمافرقبلا-يخصهفيماكل-

غمل)قنوجل:عزقل،والواجباتالحقوقفيالتشريععموموفي،والعقاب

بأخشنأخزفمؤلتخزيئفئمطثيةخياةفللخييئةفؤيمنؤفؤانثىاؤذكرفنصنابحأ

شقائقالنساء"إنما:وسلمعليهاللهصلىوق!يغضلون(النحل)79(،كالوأقا

التقوىالقعندالتكريمميزانكانهناومن،والترمذيداودابوأخرجه"االرجال

هذاعنتعبيريوجدولااثفاكنم(الحجرات)31(،اللهمجنذاكزضكئم)إن:تعالىقال

):وتعالىسبحانهقولهفيتغض(،فن)بغضئكملفظ:منابلغولاأدقالمعنى

فنتغضئكمانئىأؤذكرفنضنحغايمليغقكأضييغلأائيزئفئملفئمفاسئتجالب

الدينعموموفي،الإنسانيةمعنىفيسواءفهما،(195)عمران(آلنغض

الله.عندالميزانوفي،والتشريع

والهينة،،الخلقةصفةفيكالأنثىليسالذكرأنالخالقحكمةاقتضتوقد

القوىفيبينهماالاختلاف:الخلقةفيالاختلافهذاآثارمنوكان،والتكوين

)ؤليهـمررالذكر:عنوتعالىسبحانهقال.والإرادية،والعاطفية،الجسديةوالقدرات

كيؤفؤالجليةلهييت!ثتأؤقن1):الأنثىعنوقال،(36)عمرانكالأنئى(آلالذكز

1)ضيين(الزخرفغيزالجصتام A(

،والأحكامالحكممنجملةالجنسينبينالخلقفىالاختلافبهذاأنيطوقد

بعضفىبينهماالتفاوتالخبير،العليماللهحكمةببالغالاختلافهذاوأوجب

وخصائصه،منهماكلتكوينتلانمالتيوالوظانفالمهاموفي،التشريعأحكام

فتلك،(45)فارعألا(نيملاغلازلباللةتتازكؤالأفزالخلقلة)الأ:تعالىاللهقال

في،الشرعيةالدينيةإرادتهوهذه،والتكوينالخلقفيالقدريةالكونيةاللهإرادة

مصالحعلىوالمرأةالرجلشأنفيالإرادتانفالتقتوالتنتمريع،والحكمالأمر

والمجتمع.الفردحياةوانتظام،الكونوعمارة،الخلق
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هذهئباتئابتة،كليةشرعيةاحكامالثابئةالحقيقةهذهعلىويترتب.2

يترتب،المجتمعبناءوحدةهيالإسلامفيفالأسرة،الأسرةاحكاممنها:،الحقيقة

إلىتهدفالإسلامفيوالأسرة،وصلاحهالمجتمعسلامةوتماسكهاقوتهاعلى

)ؤيمن:تعالى!قأفرادها،بينوالمودة،والرحمة،السكنبتباولغاياتهاتحقيق

مورلا(ةقخزؤفؤذةتجينكمؤتجغكإليقالمشثكئواازؤاجأأنفمميكنمضنلحخلقانآيايه

(21).

المراةاداءفىاختلالوايوتماسكها،الأسرةقوةفياساسدوروللمرأة

فيبحزميقفالصالحفالمجتمعدها،افراعلىاثرهينعكس،الأسرةفيلمسؤوليتها

مناو،الأسرةفيالمرأةدورمنتهونالتى،المعاصرةالجاهليةسفاهاتمواجهة

لمصلحةالمسلمةالمراةبهتقومعملاهموهوتجاهها،بمسؤولياتهاقيامهااهمية

والمجتمع.الأسرة

فرضتهتكليفهيالتىالقوامةاعباءتحملالرجلفعلىالمقابلوفي

اللةفضتكبضاءاش!ئلاغلىفؤافون)الزتجاكقانل:منعزقالالغراء،الشريعةعليه

مثل)ؤلفن:تعالىوق!افؤايهئم(النساء)43(!يمنانففواؤيغابغضغلىنغضنفنم

القيادةهيوالقوامة.(228)ذزتجة(البقرةغلثهنؤيلزتج!يالقغزوفغليهنالثبى

تسلطدونالرجلبهايتشرفالتي(الأسرة)الصغيرالمجتمعقيادةاي

مسؤوليةتكونحيث،والأسرةوالبيتالمراةلصالحتكليفكذلكوهي،تعسفاو

حقبذلكوله،الرجلعلىواجبةوالرعايةوالحمايةالرزقوطلبفيهاالنفقة

!قكماالمطلقةالطاعةوليست،بالمعروفالطاعةوهيللقائد،المطلوبةالطاعة

ومسلم.البخاريرواه"المعروففيالطاعةإنما":وسلمعليهاللهصلى

ونصيبللمرأةحقالنفقةوهذه،المرأةعلىبالنفقةمكلفالرجل3

ستغتهفنشغةذوالئيعق:تعالىقلى،القدرةمعتركهايسعهلا،مالهفيمفروض

اللةستيخغلآثاقاقاإلانفسأاللةئكل!لااللةآتاةيمقاف!ينمقرزفةغلئهفبزؤمن

المالامتلاك!فبحقهالهعلاقةلالهاالحقوهذا،17)يشرأ(الطلاقغ!شربغد
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سواء-حد-علىكالرجلالمستقلةالماليةوذمتهاإرادتهاخلالمنبه،والتصرف

المرأةتعتبرالمعاصرةالجاهليةكانتوإذاالمطهر،الشرعفيثابتحقوهذا

العشرين،القرنمنالثانيالنصفحتىوصرفهالم!اكتسابفيالأهليةنلأكصة

فيالأهليةكاملشخصأتعتبرالإسلامفيالمراةفإنإالملاتينيمة،القوانينفيهوكما

الرجل.وبينبينهاذلكفيفرقلا،المجالهذا

تقومالأسرةوداخلالإسلاميالمجتمعفيوالمراةالرجلبينالعلاقة04

مقاصدومن،-الوظيفيبالتكاوليسمىماوهو-أدوارهمابينالتكاملأساسعلى

)ؤيمن:سبحانهقالبينهما،والرحمةوالمودةللرجلال!سكنحصول:التكاملهذا

مورلا(ةغخزؤقؤذةتيتغتجغكؤإليقالشئكئواازؤاجأانف!ميكئمفنلكمخلقأنآباته

كذلك--يوجدلاوربما،العربيةاللغةفيمنهأبلغيوجدلاالسكنولفظ،(21)

والطمأنينة،،والراحة،الأمن:منهاالمعانيمنجملةيعنىفهو،اخرىلغاتفي

كافة.المجتمععلىثمومناولادهما،وعلىعليهماإيجانجاينعكسماوهو،والأنس

فإن،والنفسيةوالحيويةالعضويةالصفاتفييتمايزانالجنسانكانفإذا

فيالجنسينبينوالتكامل،الاجتماعيةالوظانففييتمايزاانالطبيعىمن

.الإسلامفيالعلانقعليهقامتالذيالعولثمرةهو،والحقوقالمسنوليات

الحياةهذهفيالرجلعملمجكالشرعحددفلقدذلكعلىوبناء

تقتضيهلماملانماجاءوقد،ونوعيتهالأساسالمراةعملمجاذحددكما،ونوعيته

والأمنوالاتزانالتكامليحدثوبما،المستقيمةوالفطرالسليمةالعقول

وعرفأ.طبعأيحتملهالذي،حملهمناكبرأحدهمايتحملاندون،الاجتماعي

حاجةدون،الرجلأعباءالمرأةتحميلوالجورالظلممنكانولذا

الحقوقفيالعدلحقعلىاعتداءذلكيمثلحيثاجتعاعية،اوشخصية

وأنوثتهاالمراةكرامةعلىاعتداغيمثلكما،والواجبات

لذاتعليمها؟حتمايوجه،الحياةفيالمرأةوظيفةتحديدفىالوضوحإن.ه

كمعرفةبه،إلالربهالإنسانتعبديتملافيماشرعيواجبالتعليمأنهنانؤكد
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!قوالأنئى،الذكرفيهيشتركوهذاونحوها،العباداتوفروضالإبمان،فروض

ثم.ماجهابنرواه"امسلمكلعلىفريضةالعلم"طلب:وسلمعليهاللةصلى

ومسنوليته،منهماكلوظيفةبحسبعليهماوالعلومالمعارفبقيةفرضيةتصبح

فرانضبهايزاحملاانيجبالتى،النوافلمنيكونالعلوممنذلكعنزادوما

الأخرويةاوالدنيويةالأعم!

للمرأةالعدلعلىوالقانمةللفطرةالمراعيةالإسلاميةالشريعةحفظت6

وثيقةتضمنتهاالتيالحقوقمنكثيرأالأهميةفيتفوق،المجتمععلىحقوقأ

التماثلية،المساواةاساسعلىالقانمة،المتحدةالأممعنالصادرةالإنسانحقوق

ذلك:ومنبانتهاكها،تبالىولا،الحقوقهذهالمعاصرةالجاهليةوتغفل

الأمومة،فيوحقها،الاسلاميةالشريعةحسبالزواجفيالمراةحق

لهايتيححيث،الصغيرةمملكتهاويعتبر،ربتهتكونبيتلهايكونانفىوحقها

قانونأيفإنولذالفطرتها؟الملانمةالطبيعيةوظانفهاممارسةفيالكاملةالفرص

لها.ظالم!لحقوقها،منتهكأيعتبر،الزواجفيالمراةفرصمنيحدمجتمعأو

قوله"حدودفيزوجهااختيارفيالحق-الإسلاميةالمشويعةفي-وللمرأة

ابنرواها"..فزوجوهودينهخلقهترضونمنأتاكمإذا":والسلامالصلاةعليه

والنصوص،-الزوجيةالحياةتستقملمإذا-معهالبقاءاختيارعدموفي،ماجه

يردأنويجب،الدلالةوواضحةكئيرة،الأمرهذاتقريرفيالواردةالصحيحة

.الأحكامفيواجتهاداختلافكلإليها

اتشرع!ةالمماصدضمنجاءكليشرعيأصل،العرضوحفظالعفه7

إليهاترجعالتىاعتبارها،علىالمجمعالخمسالضروراتورعايةحفظفي

والفال،والعقل،والعرض،والنفس،الدينحفظ:وهبى،الشرعيةالأحكامجميع

لحقوقوانتهاكومقاصدها،الشريعةعلىعدوانهوالعفةلمبداانتقاصوأي

(إن:تعالىقال،المؤمنينبينللفاحشةوإشاعة،والمجتمعوالأسرةوالرجلالمرأة

ؤالآيخرةالذئياكياليثمغذالثلفئماو!قآالثتينكيالفاج!ثتةت!ثييغالطئجثونالثتين
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لرعايةاحكامأ؟الخبيرالحكيمشرعولذا،"االنور:9تغلفون(لاؤائئنميغلحئمؤاللة

قولهفيوذلك،غليظميثاقأعقدهوسمى،شانهوعظمالزواجفشرعالمبدأ،هذا

ينتهك،أنمنالمبدأهذاولوقايةغييظأ(النساء)12(؟ضيئاقأيمنكم)ؤاخذن:تعالى

تفزئوا)ؤلأالفواحشمنواعتبرهسو)ء-،حد-علىالجنسينعلىالزنىحرم

إليه،يقربوماذرانعهسدكماشييلا(الإسراء)23(،ؤشاءةتث!جافكانإئةالزنى

فيالرغبةتحريمفيوشدد،بالقولوالخضوع،والاختلاط،بالأجنبيةكالخلوة

البصر؟وغضالحجاباحكامشرعكذلك،المؤمنينمجتمعفيالفاحشةإشاعة

،القذفوحد،الزنىحدفشرعالمبدأ،هذاعلىالمعتدينوعاقبالمقصدلذات

للعفةومراعاةالأعراضعلىحفاظأذلككلالتعزيروعقوبة

العفةعلىتحافظالتىالحصونمناساسيأحصناالحجابيعتبر.8

الاعتزازمظاهرمنمظهرانهكما،الفاحشةإشاعةيمنعو،والاحتشاموالستر

والمجتمع.والمرأةالرجللعفافالمحققة،عيةالشربالشعائر

المسلمةيسعرمزمجرديكونأنعنفضلا،نافلةليسالمرأةوحجاب

وإعلانألهن؟صونأالنساء؟علىاللهمنفريضةهوبل،تركهأوبهالتحلى

،والشهواتالأهواءاهلفيهنيطمعفلا،المؤمنينأمهاتمنكقدواتهن،لعفافهن

يذيينالفؤميينؤب!متاءؤتناتكلأزؤاجذفلالئييأئقا)تا:سبحانهالحققالكما

غفورأاللةؤكانيؤذينفلائغزفنانأذنىذلذتجلاييبهنيمنغلئهن

صريحة،مكشوفةالحجابعلىالحربرحىدارتلقد،(59)زجيمأ(الأحزاب

بها،والمتاجرينالمسلمينمنالشهواتهتبعيقبلومن،الدينهذاأعداءقبلمن

إلىوتحويله،حقيقتهمسخمعولكنالحجابقبولفاعلنتأحيانأ،استترتوربما

وغايتهمقصدهيلغىبما،والاختزالالتطويريدخلهأنيمكنوتراثتقليد،مجرد

منعجبنايزولبه،المرتبطةوالقيمةالحجاب(هميةندركعندماإننا

يضقلمكماذرعأ،بالحجابيضيقأصبح!ثلا-فالغربضده،الحربشراسة

مضايقةعلىوالشواهد،بشريةنحلةأو،دينيةطائفةلأيآخرلباسبأي
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الغربي-العالمفيذلكاكانسواء،متابعلكلواضحةوعمليأقانوني!المحجبات

العالمدولبعضفياو،الشخصيةالحقوقحمايةاسسهمنانيزعمالذي

للعلمانية.المتبنيوالعربيالإسلامي

المراةكرامةلصيانة؟ثابتةوفريضةمحكمةشريعةالحجابكانوإذا9

ويقويها،الغايةبهذهيرتبطأخرتشريعأفإن،العفةمبداولتدعيم؟عامةوالمجتمع

الإعلاميالطرحخلالمنحقيقتهتشويهتمالذي،الزوجاتتعددإباحةوهو

التشريعلهذاالتطبيقيالواقعانرغمله،الخاطنةالممارسةخلالومن،المشوه

فيوقيمتهاالمراةمكانةدعمإلىيؤديالإسلاميةغيرالمجتمعاتفيحتى

كيفالتعددتشريعفيهايسودالتيالمجتمعاتبينقارنذلكولتوضيح،المجتمع

هذاوتجزمتحزمالتىالمجتمعاتمقابلفى،كبيرةقيمةذاتالمراةفيهاتكون

اقلقيمةذاتالمراةفيهاتكونالتشريع

وميسرالمراةلكرامةمحقق،بالعدلمشروط،محكمثابتتشريعفالتعدد

وفيكبر،اوطلاق(وترملمنحالهاعنالنظربغخرر،وعفةبكرامةالزواجلها

وا،الزوجةعقممثلبألتعددإلاحلهايكونلاكئيرةاجتماعيةحالاتفإنالمقابل

وكلها،اخرىوحالات،كالجنسيةالقانونيوضعهاأومهنتها،طبيعةاومرضها،

يكنزوجينبينيحدثانيمكنماأكرهوهو،الطلاقإلاالتعددعنفيهابديللا

لحفظسببالأحيانمنكثبرفيالتعددانكماللآخر،والرحمةالمودةمنهماكل

عنعوضأ،للأبالفاقداواليتيمللطفلالبديلالأببإيجادوذلكالأطف!،كرامة

قافانيهخوأاليتاقىلهيئفمهميطوأالأنجفئئم)ؤإد!وجل:عزقال،الأيتامدورأوالتشرد

قلك!تقاأؤفؤاجذةتغبلوأالآجفئئمفإد!ؤزباغؤثا*ثقثتىالئ!متاءفنلكمطالت

منالمجتمعمصلحةراعىفالإسلامتغولوأإالنساء)3(،الآأذتىذلذايقائخ

حاجاتهميشبعوبما،للطرفينالزواجمقاصديحققبماعام،بشكلوالنساءالرج!

مع-أحيانأ-تعارضلوحتى،والذرية،والسكن،العفةمن،والاجتماعيةالنفسية

المتزوجةبالمراةالخاصةالضيقةوالمصلحة،الآنيةالرغبة
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الوثيقة:رؤ!:ثالثا

الإنسانية،معنىفيوالمراةالرجلبينالمساواةتقريربعدالإسلامإن.\

والمساواةالمشتركالبشريبالكيانمباشرةتتصلالتيوالحقوقالبشريةوالكرامة

وبعضالحقوقبعضفيوالمراةالرجلبينيفرق،والتشريعالدينعمومفي

والاختلاف،والأهدافالمهامفيبينهماالحاسمالطبيعيللاختلافتبعأ،الواجبات

تحدثوهنا.الأساسيةوظيفتهبهاليؤدىمنهما؟كلعليهاجبلالتيالطبانعفي

ويثيرهاوروادها،بالمرأةالخاصةالمؤتمراتتئيرهاالتيالكبرىالضجة

لفكرةالمروخونالإسلاميالعالمفيومقلدوهاالعالميةالنسويةللحركةالمنتسبون

الجنسينبينالتماثليةالمساواة

،عادلومطلب،طبعيامرومقتضيلألهاالإنسانيةمعنىفيالمساواةإن

فيها،لبسلاقطعيةبصورةذلكقرروالإسلام،الإنسانيةشقاهماوالرجلفالمرأة

هذهوسعفيهلتنفيذها؟يمكنفكيفوطرانقهاالحياةوظانففىالمساواةأما

بقراراتهموالنساء،الرجالمنومنتسبيهاالنسويةوالحركاتالمؤتمرات

مزيةإن.؟البشريةالفطرةطبيعةتغيروان؟الأشياءطبانعتبدلأنواجتماعلأنهم

طريقتهعلىوالمراةالرجلمسالةفييحكم،واقعيونظامدينأنهالكبرىالإسلام

منطقهيالتسويةتكونحينبينهمافيسوىالبشر،لفطرةالمدركة،الواقعية

قالالصحيحالفطرةمنطقهيالتفرقةتكونحينبينهماويفرق،الصحيحالفطرة

(41)الملكالخبلر(اللط!فنؤفؤخلققنبغلئمألا):تعالى

والفطرالاجتماعيةالسننمصادمةعلىتقومحركةأوفكرةايإن

حركاتفشلسببوهذا،المبينوالخسرانالنريع،الفشلمصيرها،البشرية

منبالرغم،إليهتصبوماتحقيقفى-الغربيالعالمفيحتى"المر(ةتحرير

وجوديفسروهذا،الحركةهذهانطلاقعلىونصفقرنمناكثرمرور

ظهرتكلما،الوقتمعتزدادالتى،الغربيةالمجتمعالتفىالمناهضةالحركات

تعتبرانوالحكمةالعقلمنيكونولذا؟النسويةللحركاتالقاتلةالسلبيةالآثار

منلا،انتهتحيثمنتبدأوان،المجتمعاتتلكبمآلاتالإسلاميةالمجتمعات

.المرأةشانفيالإسلامبهجاءماحكمةعلىشهادةذلكمنتتخذوأنبدأتحيث

يخلالذي،المرأةضدالظالمالتمييزالإسلاميةالشريعةتحرم.2

فيللرجلومحالبللعدلمجافتمييزيوجدولاكرامتها.يخثشأوبحقوقها،
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بالهزيمةالمرضىاذهانفيكانماإلا،المراةضداحكامهاوالإسلاممنهج

بعضوجودمنالجكميدركوالمالذينالمطهر،بالشرعالجاهلينص!ندأو،النفسية

الأحكامفيالاختلافبعضوجودمنذلكعلىلزموما،والجبليةالخلقيةلفروق

عنصدرتسواء"ذلكتنافيدعوىوكل،الحياتيةوالحقوقوالوظانفالشرعية

حجةأو،وغفلةوهمعلىمبنيةفهي-جاهلصديقعنأومغرضعدو

داحضة.

فيالميراثفيالرجلنصيبنصفالأنثىإعطاءإن-مئلا-قيللقد

مظهر-للمورثالقرابةمنواحدمستوىفييجتمعان-عندماالحالاتأغلب

عنوإعراضالتمهتلية،المساواةمفهوموراءانسياقوهذا،المرأةضدللتمييز

تكونانيقتضيوالذي،الإسلامفيالعلاقاتأساسهعلىقامتالذيالعدلمفهوم

بالإنفاقالإسلامفيملزمأالرجلكانفإذاوالمسؤولياث،الوظانفحسبالحقوق

تراعيانالعدلفمن،ونحوهاالدياتفيوالعقللهاالمهرودفعالمرأةعلى

هذهفييوقعالشريعةلأحكامالشموليةالنظرةوعثح،الميراثفيذلكالشريعة

المخالطة

ضدللتمييزمظهررجل،بشهادةامراتينشهادةاعتبارإن-مثلا-وقيل

فهذه-بالغةلحكمة.عليها-اللهخلقهاالتيالمرأةطبيعةعنغفلةوهذا،المرأة

،الشهادةفيمعهااخرىامراةوجودتقتضي،الحقيقةعنتضلهاقدالتىالطبيعة

البفرة(الأخزىإخذافغافثذكزإخذافقاكضيكأن):تعالىقالللحقوقحفظأ

اختصاصهامنهوفيماواحدةامراةشهادةتقبلانهالعلممعهذا،(282)

ونحوهاللمراةالداخليةوالعيوبالبكارةوثبوتكالرضاعة

ديةاعتباروهو،المراةضدللتمييزمظهرانهيتوهملماآخرومثال

ليسبالديةالمنتفعانمعرفةبعدالتوهمهذاويندفع،الرجلديةنصفالمرأة

المضرورتعويضيكونالنظمكلوفي،الوارثوإنما،امرأةأورجلاالميت

والمسؤولعانلهمبموتبالورثةيلحقالذيالماديوالضررالضرر،معمتناسبأ

الورئةيصيبالذيالضررمئلليس،الغالب!فالرجلوهوعليهمالنفقةعن

نفقتهم.عنيسالولا،يعولهملاشخصبموت

وأرجلانفسهالمصابهوللتعويضالمستحقيكونعندماأنههذايؤكد

المصاببقاءمعالأعضاءعنالديةحالةفياىالجزنية،الديةحالةفبىامراة
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يختلفحدودإلىوالمرأةالرجلبينالديةفيبالتسويةيكونالحكمفإنحيأ،

تعيينها.فىالفقهاءاجتهاد

الرجلبينالتفريقفيالحكعةمنجوانببيانفىالاجتهادهذاإن

ضدالظالمللتمييزمظهرانهئدعىلماالأمثلةابرز!هيالأمثلةهذه!فوالمراة

ومناسلث،المطلقللعدلمحققبينهعاالأحكامبعضفيالتفريقانتظهر-المرأة

الشريعة.قاعدةمعومطرد،المحكمللخلق

اساسيةلوظيفةمهيأة،والوجدانيوالفكريالجسدكبىبتكوينهاالمراةإن.3

مرصودةحيويةلطاقةإهدارفذلكبهاتقملمفإذاولوازمها،الأمومةهى،معينة

وأضرورةهناكتكونوحينما،الأصيلسبيلهاعنلهاوتحويل،معينلغرض

حاجة،بغيرإليهاللجوءاما،اعتراضفلاللعملاجتماعيةأوشخصيةحاجة

ظروفهبسبب؟البشريةمنجيلبهاأصيبحمقاء،لنزوةاستجابةولمجرد

لافأمر،الطوفانبعدهوليأتحد،بغيريستمتعانيريدانهاو،والثقافيةالتاريخية

النظروهى،العظيمةمزيتهعنلتخلىلهاستجابولو،قبولهالإسلاممنينتظر

متصلكيانعنعبارةالبشريةوأن،متكاملانأنهماعلىالإنسانيةجنسيإلى

الأجيالى.

الوقت،نفسفىللغيرواجيرةامأالغالبفيتكون(نيمكنلاالمراةإن

المربياتأوالمحاضنأنودعوىكاملا،قيامألوازمهمامعبالوظيفتينتقومأى

هذه(نكما،والتمحيصالتحقيقعنديثبتلاكلامالأطف!،مشكلةبحلتقوم

مقاصدأعظممنهووالذيإليقا(،نكش!يي):تعالىقولهمعنىتحقيقمنتحدالحال

ذلكثبتإن-المادىإنتاجهازيادةمنللبشريةجدوىفأى،الأسرةوتكوينالنكاح

والبوار.للتلفالبشريالإنتاجتعرضوهي،-

دعىحينمع!المجتمعوحاجاتالبشريةالفطرةيلحظالإسلامكانلقد

أجلها،منخلقتالتىالعبادةمنباعتبارهاالأولىوظيفتهاعلىللقيامالمرأة

عنه؟النكوليملكلا،الرجلعلىواجبأكفالتهاوجعلفيها،العبقريةووهبت

الإنتاجلرعايةوطاقتها؟جهدهابكلوتتجه،العيشعلىالقلقمنبالهاليفرغ

احاطهاثمواولادأ،زوجاالأسرةلرعايةالمطلوبالسكنولتحقيق؟الثمينالبشري

)ؤغالثيزوفن:تعالىفقالعليهاالزوجحضحين،والاحترامالرعايةبكامل

رواه(لأهلهخيركم)خيركم:وسلمعليهاللهصلىوقال،(91)ءاسنلا(ـهوزغغلاب
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الأولادحضعندماوكذلك،مسلمهاور(اإريخبالنساء)استوصوا:!قو،الترمذي

رواه)امك(قد:؟صحابتيبحسنالناسأحقمنرجلسالهلمافق!عليها،

مسلم.

بالمفهوم،العملعلى،أنثىاوكانذكرأ،المسلميحثالإسلامإن.4

الرزقطلبفيعاملفالرجلالمستوردأوالمغلوطبالمفهوملاللعملالشرعبى

.الأسرةوهوالمجتمعأسبناءوفيبيتهافيعاملةالمراةانكما،المجتمعوبناء

عند،العملمفهومفيشانعةمغالطةإلىهنانشيرالأمر،ولأهمية

اصطلاحفيسميمنعملفييخصصحيث،المراةبعملالمطالبةاوالحديث

التيالأعم!"تلكأو:الأجر"،مدفوعالعمل"اوهو:"ا،الخاصبالأجير؟االفقهاء

الروابطإلابهتربطهالاشخصقوامةتحتأجيرةكونهاحدالمراةتمارسها

فيالمرأةتمارسهاالتىالأعم!تلكصمثلا-العملمنيحتسبفلا""ا.المادية

وغالباذلك.ونحولوالدينرعايةأو،للزوجتبعلحسناوللأبناء،تربيةمنبيتها،

العمل""اسوقالمر(ةدخولعدموبأن،عاطلةبانهاالأجيرةغيرالمرأةتوصمما

الناسمنكثيرعلىانطلت،مغالطةوهذهالمجتمعلنضفتعطيلايعتبرأجيرة

تكونانهو،المراةحسفيالخيار،اصبححتى.اللهرحممنإلاوعاميهممئقفهم

نأإماهوالخيارأنوالصحيحبيتها،في"عاطلة"اتكوناوبيتهاخارج""عاملة

الأساسية.وظيفتهافيحرةعاملةتكونأوللغيرأجيرةعاملةتكون

اسرتها،وعلىنفسها،علىلتضغطالمرأةيدفعالمفهومهذافيالخللإن

بيتها،خارجأجيرةلتكونبيتها،فيحرةعاملةكونهامنلتتحولمجتمعها؟وعلى

فرصتضييقوإلىوابنانهازوجهاحقفيتقصيرهاوإلىظلمها،إلىيؤديمما

منها،الأمنيةالسلبيةنتائجهاوتتفلألهمالبطالةفتزداد،الرجلأمامالعمل

هذايحققولا.العنوسةوتزداد،الزواجفرصوتقل،والأخلاقية،والاقتصادية

فيالتفصيليةالاقتصاديةالأرقاماثبتتولقدبئيسأ.وحالأخادعأ،هدف!إلاالتحول

-الآنحتىتفندلموالتي-الميلاديةالثمانينياتاوانلفيالمتحدةالأممتقاريرأحد

وذلك.(القوميالدخلمنه/ه04مجتمعهايكلفأجيرةللعملالمرأةخروجأنثل

المحل!،الناتجوالاقتصاديدعمأجيرةللعملخروجهاانمنلهئروجلماخلافا

نظيرأجورأتلقينالعالمنساءانلوا:اخرىفقرةفييقولذاتهالتقريرأنكما

بلد(.لكلالقوميالثخلنصفذلكلبلغالمنزليةبالأعم!القيام
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إليهتدعو-ممالهاالملانمةالأعم!في،أجيرةعملهاالمراةاحتسابإن

حالةيعتبرالشخصيةالحاجةإليهتدفعأو،الموهومةلاالحقيقيةالاجتماعيةالحاجة

فوجودفيها،التوسعدون،الشرعبضوابطمنضبطةدامتماشرعأ،جانزة

بمزاحمتهاالمطالبةيبررلاالنساءبعضلعملالشخصيةأوالاجتماعيةالحاجة

.الأساسعملهامج!بإهمالها!ا،عملهمج!فيللرجل

السعيفيالدولةومؤسساتالمجتمعبمسؤوليةنذكر،المقامهذاوفي

نأالبينالظلممنفإنآثارها.تخفيفاوتقليلها،او،الحاجةهذهلإزالةالجاد

وأ،فتراتهاو،مناطقهأو،العملساعاتفىتمامأ،كالرجلوظيفياالمرأةتعامل

بناءفىالأساسيةلوظيفتهاتقديردونذلك،ونحو..التقاعدسنواتأو،نوعيته

فىوالدولةالمجتمعمسئوليةعلىنؤكدكما،البشريةولطبيعتها،السليمةالأسرة

داخلالنساءمنالعديدمعاناةفيرنيسسببهووالذيالفقرمشكلةعلاج

لطبيعتهن.الملانمغيرللعملودفعهن،المجتمع

إلىبحاجة،المسلمينمجتمعاتفيومناهجه،التعليماستراتيجياتإن.ه

الملائمالطبيعيللعملولتؤهلها،الشرعيةكرامتهاالمرأةإلىلتعبدنظر،إعادة

المرأةتعليماستراتيجيةبناءيعادوان،فيهمحلهايحلانلأحديمكنالذكلالها،

التالية:الأساسيةالأهدافتحقيقعلىالمسلمينبلادفي

لربها.التعبدحسنةامراةتخريج-أ

لزوجها.التبعلحسنةامرأةتخريج-ب

لأبناثها.التربيةحسنةامرأةتخريج-ج

لبيتهاالادارةحسنةامرأةتخريج-د

يخصها.فيما-لمجتمعهاالإعمارحسنةامرأةتخريجهـ-

الرجل،معالتعليميمنهجهاتماثلفيالمتمئلالمر(ةتعليمفيالخللإن

ونالا،واحدةبطريقةأعدالأنهما؟الرجللهايؤهلالتيللوظانفيؤهلهابحيث

الوقانعاثبتتفلقدلكرامتها.وانتقاصحقها،علىاعتداءهو،واحدةدراسة

النفسية،والإحباطات،والطلاق،بالعنوسةالخللهذاعلاقة،المعاصرة

الأسريةوالمشكلات

يأاماميقفواأنخاص،بشكلفيهالرأيوقادة،المجتمعفعلىولذا

وا،الأهداففي،الإناثمعالذكورتعليملدمج،دعاوىاو،قراراتأو،محاولات
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المصالحلتحقيقالداعية،التشريعلمقاصدحفاظأوذلك؟المقرراتأو،المناهج

الأفرادلكرامةوحماية،الحياةلاستقامةوجلبأوتقليلها،المفاسدودرءوتكثيرها،

ومفاسدالجنسينتعليمفصلإيجابياتمنوالوقانعالتجاربأثبتتهلماوتحقيقا

دمجهما.

عملاافرادهجميععنالظلمرفععنمسنولالمسلمالمجتمعإن.6

يا):ربهعنيرويهفيماوالسلامالصلاةعليهقالكماالعبادبينللظلماللهبتحريم

مسلمرواه(تظالموافلامحرمأبينكموجعلتهنفسيعلىالظلمحرمتإنعبادي

إني)اللهم:والسلامالصلاةعليهقالكماالمراةظلمالعبادبينالظلمأقبحومن،

علىالواقعالظلمتنوعوقدالنساني،رواه(والمرأةاليتيمالضعيفينحقأحرج

ضعفهاواستغلالعشرتهاوإساةكرامتهاوإهانةلحقوقهاحرمانهامنالمرأة

والخلقي،الدينيالوازعلضعفنتيجةبنتأ؟اوزوجةأوامأأكانتسواءوأنوثتها،

للشريعة،المخالفةوالتقاليدالأعرافبعضوسيطرة،اللهمنهجعنللبعدوثمرة

افرزتهماهناتفرزبدأتحيث،الغربيةالحياةوأنماطقيملتبنىطبعيةونتيجة

الزوجية،الخيانةأو،الجنسيوللتحرش،الأسرىللعنفمظاهرمنهناك

وأالنساء،عضلفيأو،الزوجاتبينالعدلعدمفيالمتمئلالظلمإلىبالإضافة

عندوحقوقهنكرامتهنإهدارأو،عليهنالنفقةفيالتقتيراو،بالباطلأموالهنأكل

إحسانعدمفي،البناتعلىالأباءبعضمنالواقعالظلمذلكإلىيضاف،الطلاق

وسوءبالأبناء،مقارنةالنفقةاوالمعاملةفىضدهنالتمييزأو،وتعليمهنتربيتهن

تأباهاالتيالظلمصورمنذلكوغير،زواجهنتاخيراولهنالأزواجاختيار

.الغراءالشريعة

العملتوجبشرعيةمسؤولية،الإمكانقدرتخفيفهأوالظلمهذارفعإن

قبللمنعهوالقضانيةالإداريةالإجراءاتوتسهيل،الوضعهذالتصحيحالجاد

والتثقيفية؟التوعويةالشرعيةالبرامجوتكثيف،وقوعهبعدرفعهأو،وقوعه

اكتسابهاووسانلالشرعيةبالحقوقوالئعريف؟والمجتمعللأفرادالتدينلتصحيح

بالشعاراتاو،للشرعالمخالفةوالتقاليدبالأعرافالتأثرعنبمعزل،المشروعة

الغربأوالشرقمنالوافدةالحقوقيةوالوسانل

يمثلوللمرأةالاجتماعيةللحياةالغربيالليبراليالمنظورعولمةإن.7

مؤسسةالحقيقةهذه.المسلمينبلادفيوخاصة،مكانأىفيعليهاسافرأتعديا
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حيثعولمتهيرادالذىالقانونيالتشريعيبالجانبالأوليتعلق:ثلاثةأمورعلى

محدودةببقعةمرتبطتاريخيحقوقيوصراعمتحيزثقافيموروثعلىأسسإنه

اسسانهوالثاني.العالمبقاعاغلبمعتشريعياولاثقافياتتماثللاالأرضمن

الأخلاقمنغيرهاعلىالماديةالمنافعفيهتقعنفعيرأسماليمادىتوجهعلى

قبلمنالمعاشبالواقعالثاكويتعلق.المنافعلهذهالضابطةأوالمقيدةوالقيم

،الإحصاءاتعلىالاطلاعأوالقريبةالمعايشةتكشفهالذي،الغربفيالمرأة

الحقيقىالوجهيمثلالبنيسالاجتماعىالواقعهذا.الجادةوالتقارير،والدراسات

الحقوقىوالبريقالإعلاميةالهالةمنخادعةبطبقةتغطيتهرغمعولمتهيرادلما

اوالتحرشوالاغتصاب،الأسريالعنفحالاتهناكلتزدادحيثالزانف،

لكسبالمراةعلىالعنتيزدادكما.والدينيةالسياسيةالرموزعندحتى،الجنسى

كماعانلبدونأوالواحدالعانلذويالأطفالظاهرةنموويزداد،العيشلقمة

إشكاليةفىيقعواثمومن"ا،الأسرة11تندثرلاوحتى،الأسرةتحطممعدلاتتزداد

ىاليتضمنالأسرةلمفهوموقانونيةاجتماعيةصياغةإعادةإلىلجأواففدانها،

عقدبدونكاناولوالدوامصفةعلىالبعضبعضهمامعالعيشيقبلانشزيكين

وكشاهد،(الاجتماعيالنوع)الجندرمفهوموشاع.الجنسنفسمنكاناأوج)وز

الديموغرافية)للدراساتالوطنيللمعهدالسنويالئقريرفيوردفقدذلك،على

فنلندابعدمباشرةتأتيفرنسا"أن:نصهماالفرنسيللبرلمانالمقدم(السكانية

المج!مفسحاويتضاءلفيهايقلالزواجعقداصبحدولوهيوالسويد،والنرويج

منالشكلبهذازوج4ه.!...سنويايرتبطحيث،زواجبدونالحرةللعلاقات

الواحد،الجنسمنزواجعقدبدونالمستديمةالمعاشرةتتمكماالحر.الرباط

،،.حالة53،،00إلىسنوياليصلنساء،معونساء،رجالمعرجال

الاجتماعيالتوجيهمصادروازدواجية،التشريعازدواجيةإن.8

عنالمسلمينويفتنالئ!،سبيلعنيصدمماالمسلمينمجتمعاتفيوالأخلاقي

الناستحرم،معتمةتلبيسحالةإلىوالئقافيةالاجتماعيةالهويةويحيل،دينهم

السبيل.فيضلونوالنور،الضياء

الثقافية،البنىمنمترابطةحلقاتعنعبارةالمجتمعانكما

يؤثرمنهابأيإخلالىواى،والأخلاقية،والسياسية،والاقتصادية،والاجتماعية

الإصلاحفيالشموليةالنظرةيوجبوهذا.الأخرىوالبنىالحلقاتفيحتمأ
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لااالذيالإلهيالتنزيلعلىوتأسيسها.البنىهذهلكلالتشريعيةالمرجعيةوتوحيد

وإقصاء(42)تلصف(بيمخخييحفنتنزيلخلد4يمنؤلايذيهتينبمنالتافيياتيه

الأنموذجالبشريةوإعطاء،المسلمينمجتمعاتعنالعلمانيةوالتشريعاتالقوانين

بعدلللتمتعللمراةالحريةوإتاحة،الإنسانيةوالكرامةللحقوقالصادقالتطبيقي

سواءوقيمها،بدينهاالملتزمةالمراةعلىتجنكلوإزالةلها،وتكريمها،الشريعة

الرزقاكتسابعندأو،عفيفةاسرةتكوينفيالرغبةعندأو،الدراسةمقاعدفي

ذلك.إلىاحتاجتإذا

ومطالب:توصياق:رابعأ

:-الإسلاميةوالمجتمعاتالأمة01

بأخلاقوالعبث،اللهشرعمنالجزنياوالكليالتحللمنالحذر-أ

الخضوعمؤداه،ومعنويةثقافيةهزيمةانه!كنفضلافهذا،المسلمالمجتمع

قال،والآخرةالدنيافياللهمنبعقوباتمؤذنفإنهعلينا،لسلطانهموتقويةلأعداننا

اييثم!غذالثئصييتفنماؤلهئنةئصييتفئماناضر؟غنئخايفونني!ثلا)فليخذر:تعالى

ماالمؤمنيلاليأناللهوغيرةيغارالله)إن:وسلمعليهاللهصلىوقال،(63)رونلا

.البخاري(رواهاللهحرم

والعملالتعليمتوجهيحكمأنيجبماهو،والعفافالأخلاقحفظ-ب

والترفيه،والثقافة،الإعلامتوجهيحكمأنيجبكما،المسلمينمجتمعاتفي

للمحافظةالوسائلاهممنالعملفىوكذلكالتعليمفيالاختلاطفمنعونحوها،

اتفاقية"فيللعفةالمحاربينإصراريفسروهذا؟وأخلاقهالمجتمععفةعلى

،المتحدةالأممعنالصادرة"(المراةضدالتمييزاشكالكافةعلىالقضاء

كلفيالاختلاطإلىبدعوتهمالمبدأهذامحاربةعلى،غربيةبرؤيةوالمصاغة

الميادين.

وا،الإعلاميةوالمنابرالمؤسساتإقرارأنالمجتمعيدركأنوينبغي

وأالاقتصاديالدافعمنانطلاقهافيونحوها،والتجاريةالسياحيةالمشاريع

يتعلقماومنها،وأحكامهالتشريعلمقاصداعتباردون،فحسبالترويحي

من،المخلصينجميعوقوفإلىيحتاجخطيرخللهو،والعفافبالأخلاق

إلىأصحابهولرذ؟لدفعه؟وعامة،وتجارووجهاء،،ومختصين،ومفكرينعلماء،

والمجتمع.،والرجل،المرأةبهتسلمالذي،الحق

الأهواءوأهلالسفهاءايديعلىالأخذالأمورولاةعلىيجب-ب

وعدموغيرها،والإعلاموالثقافةالتعليممجالاتفيهمممنالشهواتومتبعى
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والبرامجالمناهجتبن!أو،المؤمناتللنساءالشرعيةالحقوقانتهاكمنتمكينهم

للعدو،إرضاء؟المؤمنينبينالفاحشةإشاعةاوعفنهن،إنتهاكإلىتقودالتى

والحضارةالتقدمبمعياروجهلا،بزيفهانخداعأأو،الأرضيةلمبادئهوترويجأ

علىولتاطرنهالظالميدعلى..ولتأخذن):والسلامالصلاةعليهقال،الحقيقية

داود.ابو(روا؟أطرأ..الحديثالحق

حمايةفي،الشرعيةمسنوليتهمعنالتخلىعدمالعلماهلعلىيجب-د

كلبأدوارالمتعلقةكتلك-الاجتماعيةبالقيمالمتعلقةالقراراتتبعاتمنالمجتمع

وذلكونحوها،العفةأو،بالأسرةالمتعلقةاو%لحياة،فيوالمراةالرجلمن

وشعاثرهللدينحماية؟أصدرتمستوىاىوعلى،صغرتمهماعليهابالاحتساب

السياسيةالأعرافعلىمقدمةالشرعيةفالضروريات،عابثبهايعبثأنمن

بالقغزوهـؤيأفزونالخيرإلىيذغونافةضنكئم)ؤلتكن:تعالى!قوالثبلوماسية،

.(401)عمرانالغفيخون(آلفئمؤاؤلئكالغنكزغنؤبئقؤن

قالالحاجةوقتعنبيانهوتأخيرالعلمكتمانخطورةعلىالتأكيدهـ-

فنتذوةتكئغونةؤلايلئاسلثتئئثةاليتالتأوثواالثتينميثاقاللةاخذ)ؤإذ:تعالى

خاصه،(871)عمرانيشتزون(آلقاقم!ئبففلدلاثغنأيهؤالثئتزؤاطفورهئماءؤقي

قراراتتبرير،خطرأذلكمنواشد،والحقوقوالأخلاقالمبادئتمسعندما

موهومة،بمصلحةاو،رهبةاو،رغبة،الشرعيةالاجتماعيةالقيمتغييروتوجهات

الشرعيةوالقواعدللنصوصمخالفة

الغربيةوالحقوقية،والأخلاقية،والاجتماعيةالئقافية،القيمبأنالوعي-و

والشرائعالسليمةللفطربملاءمتهالادولها،قوةبفعلعالميأ،مهيمنة،السائدة

لئقافةومتحيزةلهاالمنتجالئقافيالتراثمعاييرعلىومؤسسة،الصحيحة

إعادةيوجبمما،الأحيانمنكثيرفي-السليمةللفطرةومصادمةمنتجيها،

عليها،الحقوفتاسيسصحةوف!،عالميةحقوقيةكمبادىءتبنيهاأهليةفيالنظر

والعقولالسليمةالفطرضوءعلىالإنسانيةالحقوقمراجعةأهميةونؤكد

إلاالأوصافهذهتنطبقولا،الشرائععليهااتفقتالتىوالمحكمات،الصحيحة

عالميةقيمألتكونالأمئلالبديلتشكلالتي،الإسلامفيالحقوقمبادىءعلى

الإنسانيةالحقوقلتقريرومعيارا

المسلمة:المرأة-2

الشرعبتعاليمالالتزامفيالتفريطعدمالمسلمةالمرأةعلىيجب-(

الالتزامذلك:فييخصهاماأظهرومن.الواقعضغوطتحتوأحكامهالمطهر

والاحتساببها،والاعتزازبالقبولى،الفريضةهذهتلقىفعليها،الشرعيبالحجاب
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ثمبها،الرحيمربها،إرضاءهوالمؤمنةالمراةتحجبمقصدأنإدراكوذلك.في

امتهانها.وعثحكرامتها،حفظ

والتواصى،الشرعيةالأحكاموفق،بالحجابالعفيفاتالغؤمناتالتزامإن

علىالمعتدي-الغازيالعدومقاومةو،المجتمعلحفظالوساثلأهممنبه

فيهوالذيالجهاد،منبهالتمسكأنونحسب.-والأخرويةالدنيويةمصالحنا

.الشعيرةهذهعلىالمسعورةالحربظلفي،المسلمةالمرأةوسع

مسئوليتهاتحملفىفاعلبشكلالمسلمةالمرأةإسهامضرورة-ب

مظاهرومندئه.الحقالتعبدخلالمن،الحقيقيدورهاممارسةوفى،الاجتماعية

وقرارهالأسرتها،رعايتهاوحسنلأولادها،تربيتهاحسن-اجتماس!يأ-التعبدهذا

وعرضها،حشمتهاعلىبحفاظهاالمجتمعفيالعفةوإشاعتهالحاجةإلابيتهافي

منكسبتمافياللهحقومعرفةالشر.منوتحذيرهنللخير،جنسهابناتودعوة

التوافهفيأو،باطلفيينفقأنعنبحفظهوذلك-النفقةكفيتأنهاحالة!ي!م

هذاوتوجيهالجوفاءللمظاهرمجاراةالاستهلاكيالإسر)ففيأوالأمور،من

والإحسانالبر(عمالمناللهيحبماإلىالم!

بعد-العمليةبالناحيةالاهتمامهوهنا،يذكرأنيجبماأهمفإنوختامأ

مجتمعاتنافىبالمراةالحقيقيالنهوضاللهبإذنتطلق-الئىالعلميالتقرير

الحكيم،والعزيزالخبيرالعليمربهاإياهامنحهاالتىحقوقهالهاوتكفلالمسلمة

بمأساةتمراندونالمزعومةلاالحقيقيةالتنميةفىالإيجابيةالمشاركةلهاويتم

تكونوبالتالي،القوملأولئكالوخيمالمصيرإلىالمجتمعيؤولاو،الغربيةالمرأة

العالميننساءمنالخيرأرادلمنعدلأأنموذجأالمسلمة

وبرامجومؤسسات،متتابعةمرحليةلخططتحتاجالقضيةهذهإن

تؤسسأنيمكنالذي،وتنفيذهالمرأةتجاهمشروعأيلصياغةمتعددةومشاريع

اهلمعبالتضامنالشرعيالعلمأهلعلىيجبولذا؟اركانهلأحدالوثيقةهذه

التوجهلصياغةالتداعي،ونحوهموالتربويوالاقتصاديالاجتماعيالاختصاص

العمليةالبرامجولتحديدوغيرها،والترفيهوالعملكالتعليمالمراةقضايافيالأسلم

لتنفيذها.الواقعيةالآلياتولرسم،الشريعةبأحكامالمهتديةالتوجهاتهذهلتحقيق

أساسيين:علىقانمةوالبرامجالتوجهاتهذهتكونأنعلى

ومقاصد.وأحكامعقائدمن،الشرعيةالثوابت:الأول

.الحياةلمستجداتالواقعيةالملاءمة:الثاني

ليعيشالصحيةالنوافذولفتح؟للمجتمعالسليمةالحمايةلتحقيقوذلك

الأمورهذهوالاختصاصالعلمأهليتركلاوأن،بواقعيةطيبةحياةالناس
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ثقافيأللمنهزميناوواحكامه،شرعهومقاصداللهدينيفقهلامنبيدالخطيرة

وفقتكونلاقدالتي،حلولهليفرضللواقعيسلموهااوالمسلمينأبناءمنومعنويأ

.للناسالخيرتكفلألتىالشرعيةالمصلحة

وبالشرعصحيحعلمعنتنتجأنيجبوالبرامجالتوجهاتهذهإن

بمثالياتتشطحفلا.وتحدياتفرصا،الحياتيةالمتغيراتلواقعموهومغيرإدراك

مقاصدحسابعلىفتسايرهلواقعتخضعولا،واقعهمفيإقامتهاالناسعلىيشق

الشرعيةواحكامهالدين

المخلصينوبينالشريعةعلماءبينباللقاءالأمرئداركفيالمسارعةإن

فىأمر،والتربيةوالاقتصاد،،والأنظمة،الاجتماعىالتغييرفيالمختصبنمن

تاجيلاوتاخيرهيسعلاالذيالشرعىالواجب،هذاإلىللوصول،الأهميةغاية

فيهالبدء

النظربغض-والمعبشيةالسملوكيةالناسأحوألانإدراكالمهممنإن

الزمنمعتتحولأنيمكنبه-الناسيدينمامعمصادماتهااووشرهاخيرهاعن

يصعبوحيننذ،تحققهعماالنظربغضلذاتهاتطلب،اساسيةومتطلبات"قيم"إلى

والتغييرالمواجهةعنفضلاالترشيد

أسرعهوالإسلامبأننذكرأنالجهد،لبذلوالحوافزالبشانر،منولعل

والغربى،العالمفييسلممناكثروأن.والمنةالحمدودئه،العالمفيانتشارأالأديان

وضعوتشويه،الإسلاملتشويهالدؤوبةالحملاترغمالنساء،منهم،خاصةمنه

جورمنامرها،واقعفي،الغربيةالمرأةتعانيهمالشدةإلاذلكومافيه.المرأة

الرباني،بالهديالمهتديةغيراسبشريةوالأنظمةالمبادئوفقالحياةوعنت

العالمين.ربشريعةظلفيالحقيقيةوالكرامةالحريةإلىولظمنها

و6قىصصجمص

اإ!صفصصد6ووسا!أل!!%

"كا،*ا،

فيضملا

!امخناك!ىقرمرتؤأثر6
!ق
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.respect women' s achievements, a generation that can give more

Arab and Muslim society in its current form has not rid itself of the gay

:phenomena, but the society itself will not transform to a degree that enable

the acceptance of gays as legitimate part of its social fabric. The gay

phenomena in any case will never become a basic pillar of society that will

.require new legislations

The Arab' s and Muslim' s society did not prevent wrong and unlawful sexual

.practices despite its rejection by society and the efforts of clergy and the law

We are in the midst of an ongoing battle between civil society activists and

the clergy. Both are defending themselves and their identity, and both

consider themselves the official spokesmen on behalf of women. What is

strange is for women to remain silent in this situation in which women
should never be silent, as this is their battle. So, if women imagine that their

;silence is a form of religious conformity, so long as the man speaks, well

what we have known from deep rooted traditions confirms that the owners of

the right are the ones most capable of obtaining and defending that right and

that defense does not require the presence of proxies or agents on their

behalf. The owner of the religious legislations and what it has obligated men
and women to conform to equally, all that, within the framework of strict

.moral values and purified instincts that serves the public' s interest

And that the Muslim Women Declaration that was issued by the Women' s

Conference held in the Bahraini capital Al Manama in 2010 has clarified

manyم5 details. and has shed light on all religious issues in Islam as related

.women in particular and the family in general

وص*ه،ءو6
6مبرعيرجمصءأ

أ،!!لأ!طوا!داثلأ!بن!صيبكا
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the assignment of rights and obligations. Religions are not responsible for

this imbalance, and we do not believe that there are malicious western

intentions working to destabilize the Muslim family. There are many new

.forms for the family that conform to religion

There are western demands for equality between men and women, and there

are Islamic legislations for equality, but the disaster is in the lack of

application and in the demeaning view of women that sets the society back

.to earlier times

There are western demands for the empowerment of women, and there are

Islamic legislations concerning the political, social, economic and

.educational rights of women
Yes, we belong to societies that consider women less educated than men and

!?less practicing of various rights, but who is responsible for that

We cannot reject the western agenda if it conforms to our noble goal of

reforming the status of women in our societies, as we agree on the rights that

,have been taken away from women, and we can no longer reject this agenda

because it has become a reality as our governments have already sign of on

.it, whether we like it or not

What we disagree upon, we must leave to scholars, and no one else has an

opinion in their field of work. So, if the issue is education then the opinion of

educators has to be taken, if the issue is related to the medical field then

physicians are the ones responsible for giving the pivotal opinion and no one

else. Many gender correction operations done by Dr. Yasser Jamal in the

Kingdom of Saudi Arabia were conducted based on a medical opinion, the

same applied for many of Siamese twins' separation operations conducted by

.30Ahdallah AlRahea!

We are at a stage that requires joint efforts. Women will lose nothing if we

synchronize between western demands and our religious teachings that

concur with them. There are no disagreements in the specific rights of

,women
but if the issue is related to sexual freedoms, then it must be said that not

every western woman is involved in extramarital affairs, and not every gay

.person is an object of respect and appreciation in western society

Women will lose nothing more than what they are losing now, languishing in

5!sس!ptriلماa state of absence and confusion, a state of social conflict, a ro

rise up and another group spends enormous amounts of money to prevent

.hatloseاthat from happening. In the end women are the one t

1oس!ravewomencapablلأAt this stage we. need educated, intellectual and

claiming their rights within the family and without, able to protect their

home and their individuality, dedicated to the raising of a generation that
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".speaking from an external point of view

In the conclusion, the Authors reaffirm the urgent issues of Arab

women that require common efforts, regardless of the intellectual

.affiliation of those in charge of them
;The book also contains two addendums; one for international document

issued by the United Nations about women including: The Agreement Or
The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women; The

Optional Protocol attached to the mentioned agreement, The Declaration Of
The Eradication Of Discrimination Against Women, and The Agreement
Regarding Women's Political Rights. The other addendum covers documents

issued by Islamic Conferences, including: The Document Of The rights And
Obligations Of Muslim Women, issued by the conference on "International

Agreements On Women And Its Effects On The Muslim World." at Manama
.2010rsday 15 `h of AprilلماBahrain, on Th-

The book concludes that the situation of women in the Arab and Muslim

world for the most part confirms the absence of points of reference

according to which practices can be interpreted and application measures can

be put in place on the basis of rights and obligations of each gender. What
;one family may consider a right, another may consider it something else

.this, against a backdrop that exposes the variance of criterion used

-The Western point of view is not the one impacting Arab, Muslim or non

،*Muslim family in general. If the Western point of viewlooks

homosexuality

as a right, our Arab & Muslim's society views it as a sign of moral decay and

.corruption, and as a disease that must be treated

The Arab, Muslim and even non- Muslim family does not accept "sexual

,freedom" for men or women. There are no sexual relations tolerated socially

.except within the bounds of marriage

The Islamic point of view that confirms women's rights in equality and

,inheritance and so on, are essentially absent from the reality we live in

Many women do not actually inherit, and the family does not give them the

,right to claim their inheritance, even if they sign on the receipt thereof

.merely as a sham

There is chaos in the family, not caused by the intellectual frames of

reference, be it Western or Islamic, both are absent and ineffectual in public

life. In the face of that chaos, all rights are lost. There are laws that are not

applied, other laws that are being circumvented, and bodies and

.organizations that are being used to achieve false victories

There is a mixture of views and references, not caused by the attempts of

.reconciliation, but by whim and disorder

The Authors reaffirms that there is no specific identity for violence, no one

calls for it, but it slips through to the family, mainly due to the imbalance in
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is not fathomable is for women to suffer in Arab & Muslim societies all

kinds

of violence, beginning with physical, psychological, social, economic, and

judicial and ending with sexual abuse and incest. What should happen is for

us as Muslims to abide by what legislations that Islam has brought forth

which protect women from all kinds of violence, and to deal with women as

human beings, same as men, but most men believe they are better than

".women
Dr. Bassira AIDawood sees that "the class and tribal view of Arab women
in general does not deviate from seeing them as subservient to men with no

,freedom, no will, and no individuality

So, they belong to the family from birth to death. And women are merely

tools for society, especially for those in control. All religious and civil laws

restrict their freedom and most of these laws disallow the recognition of

women as

+335Women suffer.!كلntiي!سseparate entities with their own presence and i

dispossession that forces upon them a social status that never allows them tc

reach full independence or equality, or even the achievement of full

.citizenship rights

The acceptance of Arab women of this situation means their de facto

surrender to a status of oppression that will result in a psychological

imbalance that will cause women to lose their self- esteem, thus; they can

never practically or artificially reach the stage of self- actualization and
.fulfillment

A balanced society from any point of view is one that does not accept

progress and development except by progressing and developing its most

socially oppressed groups, specifically: Women. Social growth and progressseitherة

generally or collective, otherwise it remains as simply illusions and false

".pretenses

In an interview with the activist Dr. Nadia Baeshan, she states that she

believesthat،، if women rise then the whole nation will rise with them. The

key factor of the rise and development of nation is measured by (andI'm not

talking about the Kingdom of Saudi Arabia here, but in general is) the

development of women. Look for women. If you find them enjoying their

full rights and equality then you will find them effectively participating in a

noticeable way. If you find women educated and motivated, then the nation

they belong to is a rising nation. If you find the opposite, then that nation is

underdeveloped and backward. Therefore, women are the thermometer that

,gauges the development of nations, not just Saudi Arabia. On the surface

women in Saudi Arabia appear to not occupy the place that women sport in

other countries and even in other Muslim countries. There are many

+،،،indications that show that women in Saudi Arabia are not rising, and
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,moral values

From that we can ascertain, the differentiation between people is based on"

".the criteria of good deeds

Dr. Huda Youssef AlSuaib cautions that "there is a duality in dealing with

Arab women' s issues, non-more so than the problem of the nature of the

work
,itself and what is allowed and not allowed for women, as if they are inept

mindless creatures with no opinion of their own and must be supervised. So

when a woman vendor works in the street in open markets exposing herself

the effects of the elements and to the people, that is considered normal and

,accepted as evidenced by the lack of complaints or question raised. But
when

,the same vendor works in a respectable shop inside a mall, wearing her veil

here start the objections and the talk about the vices of the mixing of sexes

and

".the disadvantages of the interaction of women selling to men
Dr. Suhaila Zain AlAbideen Hammad writes about violence against

women
and says: "Violence against women is an international phenomenon, women

.all around the world without exception are subjected to violence in all forms

This is a phenomenon that finds its roots in male dominant cultures that

degrades women and differentiates between them and men from a standpoint

of imbalance and inequality in power assigned to the sexes. This is

rationalized under a number of pretenses such as social and economic
etc.). Unfortunately, women are,كلهمment, poveالأهmpس!standards (un

oppressed and persecuted in all societies with no exceptions, even in

Western

countries that claim gender equality. Statistics say that 1 billion women
throughout the world suffer from domestic violence, a million and half

French

women annually suffer spousal or partner' s abuse. Rape crimes in The
United

States in 1995 have reached more than 97,000 cases, crimes resulting in

death

.sس!as4,700حلاand specifically targeting women in the same year reached

The CIA (Central Intelligence Agency) has uncovered the smuggling of

05،ههة

women and young girls to The United States every year to work in

prostitution or as domestic servants under appalling conditions. It was
mentioned in a report prepared by Johns Hopkins University in the State of

Maryland in The U.S. that two million women and young girls are being sold

.(as slaves every year (around the world

Far this to happen in Western societies, is expected as these societies have

adopted manmade legislations and ignored divine commandments, but what
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غنؤتتقؤنيآتتغزومبيآضزونتغضيىآؤقآءتغصئفزتآلمؤمجتمث)ؤآتئؤيؤن

!شتر!زأؤببلقؤزشولةجآلئةؤئطيغونآلزتجؤةؤلؤئونآلصئقؤةقئميئونآتئبئ

(غننينخيهيؤ!آلئةإنآلئة

The believing men and believing women are allies of one another. They enjoin"

what is right and forbid what is wrong and establish prayer and give zakat and obey

Allah and His Messenger. Those - Allah will have mercy upon them. Indeed, Allah

".is exalted in Might and Wise
[(Surah At- Tawbah (The Repentance]

.Citation: Volunteers' created internet website of various data sources)

;2011http:// www. quran. com/9. accessed: Dec. 6`h

Also these texts establish the type of relationship based on cooperation

between the sexes to create a society based on solidarity and governed by high

ؤآتقيتبنيي!قآتتآلئؤ!تتآلفؤميينتآتحت!يضبآلضتييين!إن

ترآتخثييستآلضيربؤآلصئئرهمبتآلصئدقبتآلصئديين

ؤآ!تخنتتآلصئبييسؤآتئتضتذق!بؤآتمتصتذيينتآتخنثغب

آلئةأغذدبكشؤآلذكثيرآلئةبهيينقآلذت6لخعطنبغ!تجفزقآلخعطين

!!غطيتاتآتجزاضغمزةلفص

Indeed, the Muslim men and Muslim women, the believing men and"

believing women, the obedient men and obedient women, the truthful men

and truthful women, the patient men and patient women, the humble men

and humble women, the charitable men and charitable women, the fasting

men and fasting women, the men who guard their private parts and the

women who do so, and the men who remember Allah often and the

women who do so - for them Allah has prepared forgiveness and a great

".reward

[(ISurah Al-' Ahizab (The Combined Forces

.Citation: Volunteers' created internet website of various data sources)

;2011http://www. quran. corr/33. accessed: Dec. 6thhttp://www.al-maktabeh.com



held by all religions and faiths. All that, for mere illusions and false

expectations in the minds of those who raised this call, as they did not

mention the evils that it brings or its repercussions which lead to the

figurative killing of the human being in front of himself after he has

been killed in front of his god, causing an unprecedented imbalance in

the social order and world peace. Contrary to what they had intended of

achieving some of their rights, this call negates the basic human right

and sooner or later will cause an imbalance in human society in a way
that is unacceptable to sensible people everywhere, whether Muslims or

"،.non-Muslims

In a statement from the Committee of Islamic Jurisprudence of India to

the Beijing conference, it said that Islamic Shariah has equated men and

women in status, place, dignity, and the right for an education, and the

choosing of a spouse and financial dealings and others. It did not

explain the activity of each and left it to each of the genders to define

,their role, based on suitability and capacity

Therefore, we strongly reject this, based on our absolute submission to

Qura' anic scripts and Sunna (the Prophet's legacy) that we received as

divine inspiration from God the wise and all- knowing, of what is good
for us as men, women, children, families, societies and nations, and we
will not stray away from this path. Moreover, we see their decisions as a

war on God Almighty and his Prophet (peace be upon him) and it is

incumbent upon Muslims to defend the basic tenants of their righteous

,religion. Furthermore, we see this as a war on women, men, children

.seniors and society as a whole

Opinions of intellectuals of the conferences on women and their issues

were varied. Dr. Suhair A1Qurashi sees that "there are religions

institutions belonging to. the three main religions (Judaism, Christianity

and Islam) that we can unite with to serve common issues, such as

abortion prevention, as it is prohibited in Judaism and Christianity as it

understanding can be reached on similar3رر,efore!كاسis in Islam. Th
,issues, be it women's issues, or children's or others

The process of change and effect to happen has to have a

;conglomeration of entities that can affect change. There are conference

-hosted by government bodies and conferences hosted by NGO's (Non
Governmental Organizations). Usually conferences hosted by

government bodies have more of an impact, as they have specialists that

.study issues in a better way and therefore can affect public opinion

We were able to create a large Islamic grouping in the Beijing

48Conference through which we were able to have an impact and

".clarify Muslim viewpoints

According to columnist Mr. Anas Zahid, many Qura' anic texts equate women
,men in terms of responsibilities and fulfillment of their assigned social role&

:Says God Almighty

!تئ!إفهت!بخ!مهسلألمق!8ظصث!قتئلني%
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the document entails of blasphemy and misguidedness and malicious

,targeting of not just Islam & Muslims, but even humanity as a whole

.flaying it from the principles of decency, modesty and dignity

In a statement from the Islamic Research Academy in Cairo, signed by

Sheikh Gad Al- Haq Ali Gad Al- Haq, the senior most cleric in Egypt, it

said that the audacity of the organizers of the Program of Action of the

,Beijing conference was so that they not only trumpeted, their lost cases

but they went further in their transgressions and demagoguery, playing

with words and twisting meanings to ones they seek, as in the use of the

word "GENDER" dozens of times in distorted meanings, in a vain

attempt to abolish differences between masculinity and femininity, and

the transformation of the human being into an abomination, neither

-man nor woman, all the while appearing to be inadvertent and well

،.intended

In the midst of their quest to destroy the family (unit), the authors of the

program were not content to just question the family as the basic unit of

society, and to demand of parents to ignore pre- marital sexual activities

of their teens, and to regard this activity a personal choice that they are

-not entitled to interfere with, but they called for - in obscene boldness

the consideration of the concept of family as defined by religion as a

stale concept, because it does not accept free sexual relations between all

ages, and because it stipulates that they are exclusively between male

and female, and within the legitimate framework set by Shariah (Islamic

Law), and because it does not grant homosexuals the right to form

families between them, and because it sticks to the stereotypical roles of

fatherhood, motherhood, marriage. Therefore, commitment to these

principles should be relinquished, so that a society free from the bounds
.and constraints can be created

Indeed, the makers of this program went even further, demanding

radical change in the relationships between men and women, and the

division of labor between them equally, including the right of men for

parental leave, same as women, and equality in inheritance, and

.changing of the law that precludes that, no matter what its source is

There is no doubt that what the authors of the program have deviated to

run contrary to the edicts of Islam and what it maintains of making the

family the source of tranquility, love and compassion and its

preparation to be the protected fertile environment for the upbringing of

generations on the belief of God and confidence in his commandments
and wisdom, under the care of loving parents, governed by divine rules

'that refine the instincts prevalent in human natpre and addresses its

inherent tendencies, whether natural, or those arising from unforeseen

circumstance. This, while ensuring that women occupy their prominent place, and

men shoulder the stewardship, given their' responsibilities

.towards the family, its' members and their needs

In a religious decree (Fatwa) concerning the issue of "equality of

gender" and the Shariah law's position thereof, the Grand Mufti of

Egypt, Dr. Ali Juma' a stated: "That the cry to what was called the

concepts of Gender equality' incites humanity to an experience that'

contradicts with human nature and the civilized heritage of mankind as

a whole. It further conflicts with moral principles and universal values
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